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Laiškas Redaktorei
Vytautas Ališauskas

Didžiai godotina ir miela Redaktore,
Daug kas mėgsta kalbėti apie skaičių mistiką ir simboliką, retai girdėti apie
skaičių estetiką. Tačiau šių besibaigiančių metų skaitmenys – 2020 – sulaukė, pa
menu, nemenko gyriaus dėl grožio. Labiausia įstrigo tų dvidešimtukų palyginimas
su dviem sparnus išskleidusiom gulbėm. Mėginu prisiminti, kokia nuotaika bai
gėsi 2019-ieji. Tarsi per miglas pamenu, kad mano, kaip dabar sakoma, „burbule“
vis dar tvyrojo nuo nepriklausomybės šimtmečio užsilikusi pakili dvasia ir viltis,
kad nauji metai atneš gerų permainų.
Permainos atėjo greičiau negu laukta – kai metų pradžioje grįžinėjau iš Romos,
Vilniaus oro uoste per garsiakalbį ragino atvykusius iš Kinijos prieiti prie sava
norio pasimatuoti temperatūros ir paimti atmintinės apie naują ligą. Kas buvo
toliau – visi gerai žinome. Pandemija atskleidė daugelį dalykų – ir apie Lietuvą,
ir apie Europą, ir apskritai apie padėtį pasaulyje. Antai, iškilo viešumon dauge
lio valdžių ir visuomenių, ne tik Lietuvoje, politinis ir psichologinis negebėjimas
adekvačiai atsiliepti į rimtą iššūkį. Atsiskleidė, kaip kiekviena šalis veiktų užpulta
biologiniu ginklu; tiems, kas tokį ginklą gamina ir ruošiasi panaudoti – tai neįkai
nojama informacija.
Bet kas šiandien galėtų būti labiau nudėvėta tema, miela Redaktore, negu
skundas dėl COVID ir jo padarinių? Taip, pandemija daug ką iškėlė į aikštę, bet ir
nukreipė dėmesį nuo didžiųjų procesų, kurie vyksta tarsi savaime, nesvarbu, kas
dėtųsi čia ir dabar. Veikiau netgi tuos procesus subanalino, pavertė buities dali
mi. Vis dėlto, jaučiu, nepavyks nuo šios temos pabėgti. Tad pradžiai pamėginkime
bent atšviežinti savo kasdienos patirtį, atneštą naujos situacijos.
Globalizacija – šitas žodis bent Lietuvoje tapo gąsdinamuoju, kaip ir „neomark
sizmas“ ar „neoliberalizmas“, – šitaip jis prarado bet kokią prasmę. Tačiau kaip tik
pirmasis karantinas atskleidė, kad veik visi Lietuvos gyventojai įsipynę į didžiulį
pasaulinį ar bent europinį santykių, darbų, poilsių tinklą. Tai nėra nei XVII a.
„rašančiųjų respublikos“ santykiai, nei XIX a. elito kelionės į Montekarlą ar bent
Zakopanę. Tai provincijos mama, važiuojanti į Angliją padėti prižiūrėti savo anū
kų, studentas, užšokantis ilgajam savaitgaliui pas bičiulį „erazmininką“ Paryžiuje
ar Pizoje, santechnikas, atskubėjęs ne visai legaliai padėti buvusiam bendradar
biui susidoroti su dideliu užsakymu Škotijoje, – minios lietuvių tuo metu įstrigo
įvairiausiose pasaulio šalyse, o jų pargabenimas, bent kaip pasakojo žiniasklaida,
kartais priminė nuotykinius filmus. Minėti sugriuvusių atostogų, mokslinių kon
ferencijų, verslo komandiruočių ar reprezentacinių vizitų net neverta. Transna
cionalinės korporacijos, jau seniausiai demonizuotos socialistų ir fašistų, sci-fi
romanuose paverstos tarpgalaktinėmis imperijomis, yra tokia pat mūsų realybė
kaip ir senutė prie parduotuvės, pardavinėjanti sodo uogas. Šalia pranešimo, kad
tarp naujos vakcinos kūrėjų yra Vokietijos turkas, šmėstelėjo žinia ir apie lietuviš
ką jos ingredientą. Programuotojas iš Vilniaus biuro, o dabar iš namų, dirbantis
skandinavų kompanijai, kuri de facto priklauso kažkokiam Indijos investiciniam
fondui, net nesidomi, kas yra jo tikrasis darbdavys.
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Kam visa tai miniu? Globalizacija gali patikti arba nepatikti, gali visai nerūpėti ar žadinti
filosofinį smalsumą. Neįmanoma tik vienas dalykas – ja piktintis, juo labiau dėl jos protestuoti.
Tai lygiai taip pat prasminga, kaip protestuoti prieš šlapdribą ar kaitrą. Kaip prieš faktą, kad
egzistuoja traukos jėga. Vienintelis kelias jos išvengti – Šiaurės Korėjos kelias (nors ir tai ne
visai tiesa, ši valstybė lygiai taip manipuliuoja JAV ir Kinija, o jos viršūnėlė, sakoma, mėgaujasi
ir vakarietiškomis gėrybėmis). Gal todėl kartais gąsdina, kartais juokina rimtos ir atsakingos
diskusijos, kokias vyžas turi dėvėti kaimo kapelų griežėjai, idant perteiktų autentišką regiono
dvasią, kaip atgaivinti neva buvusį laužų deginimo paprotį per Vėlines, kiek nuoga mergina per
šv. Andriejų turinti sėti kanapes, kad susapnuotų savo būsimąjį. Nieko baisaus, jei tokie daly
kai svarstomi žaidybiškai, gal net ironiškai, bet asmeniškai esu patyręs slegiantį tarsi tvanki
naktis rimtumą tikint, kad autentiškai dėvimos prikyštės, kalėdinis stalas be mandarinų bei
anakardžių ir tarminis vogravimas gali mus apsaugoti nuo suvirimo globalizacijos katile. Būtent
šitaip mąstydami prarandame nuovoką ir galime nušokti nuo dangoraižio, užmiršę, kad egzis
tuoja trauka. Paprastai tariant – įtikėję kaišytinių prikyščių ir tarmiškai tariamų priegaidžių
galia, žmonės praranda realybės jausmą. Tada praranda suvokimą, kad prasidėjo antras didysis
tautų kraustymasis, ne mažiau dramatiškas negu Romos imperijos saulėlydyje. Ir mano, kad
ignoruodami realybę išgelbės tai, ką jie laiko tautiniu tapatumu. Nors pati tapatumo samprata
išgyveno sukrečiančius pokyčius.
Pokario Europoje manyta, kad būtent XIX a. gimęs tautinis tapatumas, peraugantis į nacio
nalizmą, pagimdė fašizmą ir nacizmą. Dabar mes matome plačiau: ideologijoje sprogstamasis
darvinizmo, okultizmo, socialistinių idėjų mišinys, politikoje – Versalio sistemos padariniai ir
parlamentarizmo krizė visame senajame žemyne, galiausiai religijoje – tyli, bet gili dechristiani
zacija buvo ne mažiau svarbūs negu naujieji nacionalizmai. Vis dėlto gyvename su keista iden
titetų baime ir drauge, paradoksas, jų kultu. Paveldimo tautinio tapatumo vieton stojo lytinis,
suprastas neįtikėtinai plačiai, apsisprendimas. Būti vyru ar moterim, homo- hetero- trans- acis- bi- ar dar kažkuo tapo neįtikėtinai svarbu. Galima šį epochos pokytį ironizuoti, net šaipytis,
bet jis liudija, kad septinto dešimtmečio kairė nebuvo teisi: identitetas, kažkas, kas priklauso
„esmei“, yra lemiama, būtina individui išgyventi.
Bet grįžkime prie tautinio tapatumo globalizmo epochoje. Tautiniai skirtumai yra tikrovė.
Aišku, jie nėra „absoliutūs“ filosofine prasme. Jie nėra stabilūs istoriškai. Bet dabartyje būti
tautos nariu reikšminga mūsų „esmei“ ne mažiau, negu būti vyru ar moterimi, turėti vieną ar
kitą socialinį vaidmenį. Bet tikrai ne etnokultūra ir net ne kalbos stabilumas lems, kad liekame
lietuviais. Norėčiau čia, miela Redaktore, parašyti, kas lems, kaip man ir Tau išlikti savo tautos
tąsa – bet šią akimirką nežinau. Esu tikras tik dėl vieno – ne reaktyvumas, ne tradicionalizmas
bus ta jėga, išsauganti tautų savitumą. Drąsa autentiškai gyventi tuo, ką atneša tikrovės kaita,
yra paveikiau negu virti teisingą aguonpienį. Džiaugiuosi tiesiog, kad esame Europos Sąjungo
je ir pirmą kartą per visą vienokios ar kitokios Lietuvos istoriją to dėka esame tikri politiniai
subjektai. Regis Šalkauskis kalbėjo apie politinį subjektiškumą, kaip tautos „formą“ tomistine
prasme, – tai, ko dėka kažkas iš viso egzistuoja.
Prisipažinsiu – man daug labiau rūpi, kaip išsaugoti mūsų ne lietuviškąjį, o žmogiškąjį tapa
tumą. Ir čia jaučiuosi kiek daugiau bejėgis. Esu konservatorius, todėl man nekelia džiaugsmo
mintis, kad greit žmogų suvoksime visai kitaip negu iki šiol. Tai gali reikšti, kad pamažu atsi
žadėsime to, kas iki šiol buvo mūsų savimonės pamatas. Vėlgi – negalime piktintis, kad drengia
šlapdriba ar negalime peržengti šviesos greičio. Taip yra, ką aš žinau, kodėl. Nauji mokslo ir
technologijų žingsniai (buvau parašęs „laimėjimai“, bet ištryniau) veda į naują žmogaus sampra
tą. Ne, jos negalima pavadinti moksline, tai veikiau intuityvus matymas. Akistata su tuo, kas
metaforiškai vadinama dirbtiniu intelektu, daugeliui žmonių sudarys įspūdį, kad jie patys tėra
mąstančios mašinos. Naujieji neuro- mokslai (nors ir nieko apie juos neišmanau, drįsiu pasakyt)
jau dabar už ribos palieka klausimą apie laisvą valią, galimybę apsispręsti kaip spekuliatyvų, iš
prigimties nemokslinį. Statistiniai metodai leidžia ne tik prognozuoti, bet ir kontroliuoti žmonių
elgesį, esmiškai pakirsdami pačią demokratijos sampratą. Prie šito padriko permainų pavardiji
mo dar pridursiu deep-fake – visą fiktyvią tikrovę, kur nebėra tiesos ir melo, realybės ir pramano
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skirtumo. Kur net simuliakro sąvoka tampa nebeproduktyvi. Tai reiškia, kad pati tiesos samp
rata ištrinama iš mūsų gyvenimo – nes melas iki šiol buvo melas todėl, kad tik apsimetinėjo esąs
tiesa. Šios opozicijos nyksta akyse. Iš virtualiosios kasdienybės mąstymas „anapus tiesos ir melo/
klaidos“ persikėlė į politiką, ir jo vaisius jau matome.
Gal kas sakys, kad dramatizuoju, kad iš tikro viskas daug paprasčiau. Bet faktas, kad Yuvalo
Harario knygos pasirodė komiksų pavidalu – tai daugiau negu komercinis triukas. Ir turiu pa
sakyti, kad nei filosofija, nei teologija dar nepasiūlė, kaip interpretuoti naują žmogiškąją tikrovę
išgelbstint jos žmogiškumą. Šiame kontekste visas patetiškas „tradicinių vertybių gynimas“,
realiai įgaunantis seksualumo monomanijos formą, geriausiu atveju leidžia susikurti saugumo
ir žinojimo ką daryti iliuziją.
Matau, kad metas baigti šį laišką, godotina Redaktore, nors teparašiau įžangą. Jaučiu, kaip
padrika tai, ką pavyko sudėlioti. Tos dvi gulbės – 2020 – nieko jaukaus ir įprasto neatnešė.
Tikriausiai todėl, kad, banaliai sakant, stovime ant tikrai naujos epochos slenksčio. Ne, net ne
ant slenksčio, jau esame viduje, tik akys dar neapsiprato su prieangio prieblanda. Ar yra kokia
paguoda 2021-iesiems? Martinas Heideggeris ne kartą yra citavęs Friedricho Hölderlino eilutę:
Nah ist / Und schwer zu fassen der Gott. / Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch – „Arti
yra ir sunkus aptikti Dievas. Tačiau ten, kur pavojus, taip pat tai, kas gelbsti dygsta“. Vėlesnėje,
nespausdintoje redakcijoje pirmas dvi eilutes poetas perrašė: Voll Güt ist; keiner aber fasset /
Allein Gott – „Gėrio yra apstu, bet niekas to nesuvokia – vien Dievas“. Tai guodžiantys žodžiai.
Ar jie yra daugiau negu paguoda, ar jie nusako kelio naujoje epochoje, kurioje, kaip sako Hararis,
Dievo nebereikės, kryptį? Teliks tai atsakyta kitu metu ir kitur.

2020 m. gruodžio 2 d., šv. Vivianos, kankinės ir mergelės, dieną
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Kaip paremti tą, kuris tau uždirba
pinigus?
Guoda Azguridienė

Šalia naujo Seimo, naujos Vyriausybės ir ateinančių
metų biudžeto, Covid-19 skaičių grėsmės ir vilčių dėl
vakcinų pandemiškai ekonominiame fone kybo klausi
mas: kaip remti verslą per antrąją bangą? Kaip ir iki šiol?
Jei keisti, tai pagal kokius kriterijus, kokios apimties
siekti? Dėl politinio broko atsakymo prireikė anksčiau,
nei buvo paskelbtas karantinas. Naujoji valdžia dar ne
galėjo jo paruošti, o senoji nebenorėjo. Dėl to klausimas
vėl tapo skubus, nors jau antras kartas, tad turėjom tu
rėti planą: duomenis, patikrintas hipotezes ir išvadas.
Bet neturime. Taigi politikams eilinį kartą teks priimti
sprendimus be duomenų. Tačiau mums tai netrukdo pa
siaiškinti nuosekliau, ar verslą dėl epidemiologinės kri
zės reikėtų remti ir kodėl. To nepadarius, nėra net kaip
svarstyti paramos principų ir kriterijų. Juolab kad šioje
srityje ekspertų nėra: reiškinys tebevyksta, todėl nega
li būti ištirtas empiriniais metodais. O mes visi drauge
dalyvaujame procese ir savo svarstymais, ir savo kailiu.
Normaliomis sąlygomis – juo valstybė verslą remia
mažiau, juo visiems yra geriau. Visų pirma dėl to, kad
ji neturi savų pinigų. Valstybės disponuojamus pinigus
sudaro žmonių uždirbtų pinigų mokesčiai arba pasko
los – būsimų kartų uždarbio mokesčiai. Antra, valstybė
neturi aiškių kriterijų ištekliams skirstyti, o ekonomika
visada yra apie efektyvų išteklių paskirstymą. Kai pro
cesai vyksta rinkoje, valstybei nereikia nei kurti kriteri
jų, nei dėlioti prioritetų, nei kelti bei tikrinti hipotezių.
Visa tai yra pačiame rinkos mechanizme: ekonominių
veiksmų dalyviai, siekdami naudos, kiekvienas iškelia
hipotezes, parenka kriterijus, nustato priori
tetus ir savo kailiu patikrina, ar veikia. Taip
ištekliai pasiskirsto efektyviai. Tai nereiškia,
kad visi rinkos dalyviai lieka patenkinti: savo
tikslų pasiekti pavyksta ne visiems verslams,
išradėjams, kūrėjams, vadovams ir netgi eili
niams darbininkams. Bet neturim kam pateik
ti sąskaitų: sakom, nepasisekė. Jei esam labai
pasikėlę, galim teigti, kad rinka nebuvo pri
brendusi (mūsų produktui ar vadovavimo bū
dui). Bet jei suprantam ekonominių reiškinių
esmę, negalim net pykti – tik bandyti iš naujo.

4

Tačiau visa tai galioja, kai yra laisvos kainos, kon
kurencija, nuosavybės apsaugos institucijos, galų gale,
laisvė. Jokia rinka neveikia, kai stipriai ribojama pati
ekonominė veikla, žmonių judėjimas, kai nesaugoma
nuosavybė, nefunkcionuoja teismai. Rinka yra žaidimas
pagal taisykles, todėl kai taisyklės prapuola arba greit
ir stipriai pakinta, rinka neveikia arba kraustosi į šešė
lį. Taigi karo-maro atvejais išteklių skirstymą perima
valstybė, o lygiagrečiai auga nelegali veikla. Paprastai
tai baigiasi maisto kortelėmis ir eilėmis prie duonos, bet
kitų pasirinkimų tuo metu gali ir nebūti.
Covid-19 pandemija neatnešė tokio didžiulio taisyklių
pasikeitimo, kad rinka nebefunkcionuotų, bet visgi jis
ženklus. Nes dalis veiklų, ypač fiziškai aptarnaujan
čių judančius piliečius (kaip antai turizmas, viešbučiai,
viešasis maitinimas, kultūros renginiai, sporto klubai),
laisvės veikti neteko. Šie verslai su visais savo darbuoto
jais, partneriais, atidarytais restoranais, skolon nupirk
ta įranga, išplatintais bilietais ir suplanuotomis premje
romis liko išmesti iš jiems pažįstamo žaidimo. Naudojant
dabar tokius artimus medicininius terminus – apmirė
ekonomikos organo tam tikros dalys, nes sutriko krau
jotaka. Priklausomai nuo šalies ekonominės struktūros,
šis apmirimas sudarė didesnę ar mažesnę visumos dalį.
Lietuvoje, kur turizmo nėra tiek daug, o žmonės vis dar
dažniau valgo namie, nei restorane, tai nesudaro la
bai didelės ekonomikos dalies. Tačiau labai matoma –
juk sustojo tai, ką žmonės tiesiogiai vartojo, pažinojo,
be ko neįsivaizdavo savo kasdienos ir (ypač) švenčių.
Taigi valdžia ėmėsi nukentėjusį verslą remti,
idant kraujotaka būtų bent kiek palaikyta ir
tie audiniai nenunyktų. Atrodo, taip ir turėtų
būti, žvelgiant iš nukentėjusio verslo pozicijų.
Bet kuo gi remiasi valdžia, prisiimdama pa
reigą remti nuo pandemijos nukentėjusį vers
lą? Priminsiu, kad ikipandeminiu laiku kištis
į ekonomiką valstybėms nebuvo naujiena. Šio
laikotarpio ekonomika Vakaruose, o ypač ES
yra persmelkta reguliacinio kolorito. Ji ir vadi
nama reguliuojama rinkos ekonomika. Tačiau
reguliavimai tie yra politiniai – jais siekiama
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perskirstyti pajamas iš turtingesnių gyventojų skurdes
niems, iš dirbančių nedirbantiems, iš miestų kaimui,
iš daugiau sukuriančių veiklų mažiau sukuriančioms.
Remti tiesiogiai privatų verslą, kad jis išgyventų, nėra
įprasta veikla net intervencinei valstybei. Taigi kuo re
miantis tai daroma dabar ir dar tokiu plačiu mastu vi
sose ES šalyse, JAV ir kitur turtingesniame pasaulyje?
Pirma priežastis yra teisinė. Skelbdamos karantiną,
valstybės apriboja žmonių judėjimą ir tam tikras veiklas.
Tai yra valstybės saugomų vertybių (nuosavybės laisvės)
apribojimas, kurį teisinėje valstybėje privalu kompen
suoti. Panašiai kaip kompensuojamas žemės sklypas,
paimamas kelio statybai – vienų laisvės apribojamos
dėl kitų naudos. Kompensacijos dydis visada yra keblus
dalykas, nes, kaip jau minėjau, objektyvių kriterijų re
sursams skirstyti ne rinkoje nėra. Tačiau pats principas
svarus ir karantino atveju, – sakyčiau, svarbiausias.
Antroji paramos verslui priežastis yra socialinė. Su
stabdžius verslus, jo įdarbinti žmonės lieka be pajamų
šaltinio. Jei verslai juos visus atleistų, didžioji jų dalis
kreiptųsi nedarbo išmokų, kas sudarytų didelį spaudimą
nedarbo draudimo sistemai ir pareikalautų didesnių iš
teklių, nei mokant per paramos schemas darbdaviams.
Mat neatleisdami darbuotojų darbdaviai dalijasi su vals
tybe ir darbo vietų išlaikymo kaštais, ir rizika. Ar visi
turi kuo dalytis, klausimas, tačiau pats principas aiškus.
Valstybė siekia išlaikyti darbuotojus jų darbo vietose,
kad šios prisiimtų ne visą, o dalį rizikos dėl jų pajamų.
Trečioji priežastis yra ekonominė. Kad ir kokia būtų
duobė per karantiną, ekonomika atsigaus, kai tik są
lygos pagerės. (Ji veikia panašiai kaip gamta – kai po
sausros palyja, viskas puola augti ir žydėti.) Tuomet bus
svarbu, kad verslai galėtų iš karto vėl dirbti – nereikėtų
ieškoti darbuotojų, žaliavų, patalpų ir pan. Dar svar
biau, kad nereikėtų iš naujo kurti įmonių, pirkti įran
gos ar konstruoti kitos ekonominės infrastruktūros nuo
nulio. Kadangi valstybės konkuruoja, natūralu, kad tos,
kurių verslas nukraujuos mažiausiai, o ekonominiai
santykiai išliks gyvybingi, bus konkurencingiausios ir
galės pritraukti išteklių (investicijų, darbuotojų, talen
tų) iš kitų, labiau nusilpusių.
Pavasarį, kai paramos politika buvo modeliuojama,
apie antrą bangą apskritai mažai kas kalbėjo. Buvo ti
kimasi V arba U formos atsigavimo, kas reiškė: pabū
nam užsidarę greitai greitai, o po to iš karto atšokam
ir šaunam su BVP į aukštumas, kokių nebuvo net iki
krizės. Nes juk visi bus alkani vartoti, kurti ir veikti.
Vasarėjant darėsi aišku, kad jokio trumpo pasėdėjimo
giliam karantine nebus, tada prabilta apie W formos
atsigavimą su dviem nuosmukio bangom pavasarį ir
rudenį arba apie kvadratinės šaknies ženklo formos
laipsnišką ilgą lipimą iš karantino duobės. Tačiau rea
lybėje gavosi ilgas niurkdymasis nei pirmyn, nei atgal,
nes ir nesant formalaus karantino, žmonių judėjimas
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ir veikimas buvo formaliai arba neformaliai apribotas.
Apie greitą atšokimą jau niekas nebekalba. (Oficialiuo
se dokumentuose yra, galima pri(si)minti.)
Taigi valstybei verslus remti tenka ne vienu priešo
kiu, kurio nesėkmes galima būtų nurašyti netikėtumui,
skubai, nepatirčiai ir geriems norams. Šiandien turime
antrą seriją ir jokių priežasčių manyti, kad ji bus trum
pesnė. Nepasitenkinimo bus daugiau, nes ir buvę įmo
nių rezervai sunaudoti, ir vilties dėl greito atsigavimo
nebėra. Pagaliau žiema Lietuvoje ir taip ne pats malo
niausias metas, ypač kai negali rengti vakarėlių, lanky
ti koncertų ir netgi vaikščioti lauke be kaukės.
Kokie yra pliusai, palyginti su pirmąja banga? Pagrin
dinis – tai nebėra netikėtumas. Nei medikams, nei vers
lininkams, nei visai visuomenei. Todėl tie, kurie visą tą
laiką mąstė – o įmonių vadovai mąsto apie įmonės reika
lus be laisvadienių, – tikrai įvertino ir blogąjį scenarijų.
Tai dar vienas į akis krentantis skirtumas tarp privataus
ir viešojo sektoriaus. Privačiame visada skaičiuojamas
ir blogiausias scenarijus, nueinanti valdžia gi parengė
biudžetą, pasiremdama geriausiomis prognozėmis. Tai
patogu, kai nori padalyti išmokų prieš rinkimus, pri
sidengiant pagalba nukentėjusiems nuo pandemijos –
„galime sau leisti“, taip sakė buvęs valdančiųjų lyderis.
Taigi įmonės optimizavosi, įvaldė karantininio darbo
procedūras: kaip, kiek dirba, ką daro kiti. Kas sugebėjo,
persiorientavo į kitas grandines ar erdves. Pramonė, at
sistačius prekių judėjimui tarp šalių, stabilizavosi. Ta
čiau liko rizika dėl susirgusių darbuotojų ir bendro dar
buotojų trūkumo – vieni jų nespėjo persiorientuoti, kiti
ir neketina, o treti ramiai sėdi prastovose už minimumą.
Pandemija ir karantinas paveikė ne visą ekonomiką –
dalis verslų netgi plečiasi, ypač susiję su skaitmeniza
cija. Žvelgdami į bendrus rodiklius ir ypač kartodami
faktą, kad Lietuva nukentėjo bene mažiausiai ES, galė
tume sakyti, kad su ekonomika viskas gerai, tiesiog pa
sikeitė situacija, verslas prisitaikė. O kas neprisitaikė,
tai jų pačių bėda (kaip teigė paskutinis premjeras). Bet
negalim. Dėl jau išdėstytų teisinių, socialinių, ekonomi
nių priežasčių. Ir dėl ateities lūkesčių.
Normalumas ekonomikoje nėra toks įprastas, kaip
dažnai piešiama. Vienokios ar kitokios krizės nutinka
ir dar tikrai nutiks. „Išgyvena stipriausi“ vaistas tinka
ekonomikos viduje kilusioms krizėms – įvairiems burbu
lams ir kitiems neefektyvumams – gydyti. Šią tiesą vals
tybių valdžios žino, ir tai ne visada taiko. Kaip tvarkytis
su išorės veiksnių, tokių kaip epidemijos, gamtos stichi
jos ar kita, ko dabar negalime numatyti, sukeltomis kri
zėmis, išbandytų vaistų neturime. O kol vartojame ban
domuosius, visi turime progą patirti, kokios menkos yra
galimybės, kad centralizuotai priimti sprendimai mums
realiai padės, ir kokie visa apimantys ir vienas nuo kito
priklausomi yra atskirų žmonių kasdienės veiklos ry
šiai, kurie ir sudaro tai, ką vadiname ekonomika.
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Politika ir pavojingos emocijos
Tomas Daugirdas

Tyrėjai ir apžvalgininkai pastaruoju metu atkreipia dė
mesį, kad politikoje mobilizuojant šalininkus, vis labiau
remiamasi ne argumentais ir idėjomis, o emocijų gene
ravimu. Politikai atrenka tokias žinias, kurios kuria
geras emocijas apie juos ir negatyvias – apie politinius
oponentus. Labiausiai išnaudojamos neigiamos emoci
jos, iš jų populiariausia – pyktis. Lietuvoje prieš Seimo
rinkimus taip pat buvo mėginama generuoti neigiamas
emocijas. Tačiau esama pavojaus, kad toks pyktis gali
nukrypti ne tik į politinius oponentus, bet į bet kurį po
litiką, net ir į tas emocijas sukursčiusį.
Apie pyktį ir neigiamas emocijas politikoje viešai pra
bilta JAV prezidentu tapus Donaldui Trumpui. Sociolo
gė Arlie R. Hochschild analizavo jo šalininkų nuostatas
ir atrado, kad palaikyti Trumpo idėjas juos didele dali
mi skatina asmeninė gėda dėl sunkiai besiklostančio gy
venimo ir nepasiektos amerikietiškos svajonės. Trumpo
kuriamas emocinis fonas, ypač kai jis pats elgiasi įpras
tai „gėdingai“, esą leidžia daliai žmonių išsivaduoti iš
gėdos ir pajusti pasididžiavimą, kad situacija vėl grįžta
į jų rankas. Neigiamos emocijos nukreipiamos į politi
nius oponentus ir grupes, kurie kliudo tam ar laikomi
kaltais dėl susidariusios situacijos.
Dabartinėje emocijų politikoje reikalai sukasi apie žmo
gaus savijautą, o ne apie bendrąjį gėrį, valstybės ateitį ir
tvarumą, apie ką mėgtų diskutuoti politikos mokslinin
kai. Politikai savo rinkėjus buria formuodami tam tikrą
emocinį foną ir apeliuodami į rinkėjų emocinį pažeidžia
mumą ir savijautą. Išgyvenamas pyktis, nukreip
tas į politinį oponentą, įtikina jo kaltumu dėl
visų negandų ir bėdų ne menkiau nei argumen
tai. Emocijų politikai siūlo žmonėms savivertės
atramas pasaulyje, ir dėl to sulaukia palaikymo.
Lietuvoje prieš rinkimus tiesioginio neapykan
tos ir pykčio kurstymo nebuvo daug, tačiau visą
laiką buvo balansuojama ant ribos. Buvo patei
kiami akivaizdžiai švaistūniški pasiūlymai, nu
taikyti tiesiogiai į džiaugsmo stimuliavimą. Pa
našiai kaip nemokamų ledų dalijimas. Du šimtai
eurų pensininkams vasaros pabaigoje, „nemo
kamas bakalauras visiems“ metų pradžioje, try
likta pensija, poilsio išmokos gydytojams ir mo
kytojams. Numatoma suteikti džiaugsmą, dėl
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kurio žmonėms nereikia niekaip stengtis. Tai yra visai
kas kita nei numatyti kompensacijas nukentėjusiems
verslams. Nes tokios kompensacijos reikštų praradimų
sumažinimą, „normalios“ būsenos išlaikymą, o ne kaž
kokio papildomo džiaugsmo simuliakro sukūrimą.
Politinis oponentas, matantis ilgesnę ateitį, galėtų
sakyti, kad vienas ar kitas pažadėtas džiaugsmas tėra
lėšų švaistymas, neturi tvarumo, ir už jį reikės sumokė
ti vėliau. Tačiau nesakys, ar sakys labai atsargiai, nes
emocijų valdomame pasaulyje kas gi norės iš žmonių
atimti džiaugsmą, sukelti žmonėms neigiamas emoci
jas. O ir džiaugsmą siūlantiems oponentams suteiktų
progą į save nukreipti dėl įvairiausių priežasčių susi
kaupusį pyktį ir neapykantą.
Esama ir kitokių būdų žmonių pykčiui stimuliuoti.
Pavyzdžiui, „atskleidžiant“ politinių oponentų veiks
mus, atvedusius paskirus žmones ir jų grupes ar net
visą valstybę į situaciją, kurioje jie jaučiasi nelaimingi,
apleisti ar net gėdijami. Nors iš tiesų jų gyvenimas tarsi
turėtų būti visai kitoks. Tad kas kalčiausias dėl būklės,
kurioje aš asmeniškai jaučiuosi nelaimingas, nors esu
vertas daug geresnio gyvenimo? Vienas tipiškų rinki
minių pasisakymų buvo toks gana istorinis priekaištas:
juk nepriklausomybės pradžioje buvo žadama, kad gy
vensime „kaip Švedijoje“ (pirštu baksnojant į Vytautą
Landsbergį). Ir žmonės tuo patikėję, dėl to rinkę tuos
žadančius politikus. Tačiau negyvename, politikai neiš
pildė, ką žadėję. Vadinasi, apgavo žmones. Daug konk
retesnė pastanga sukelti žmonių pyktį ir nepa
sitenkinimą buvo prieš pat rinkimus pasirodęs
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos leidinys
Neliečiamieji.
Pagal sumanymą jis turėjo atskleisti, kokią
„milžinišką finansinę žalą Lietuvos žmonėms
ir šaliai bei jos ekonomikai padarė nesąžiningai
vystyti milžiniški projektai“, kuriuos visus „vyk
dė konservatorių ir socialdemokratų valdžios
kartu su sąžinės stokojančiais verslininkais ir
biurokratais“, iš kurių „buvo ciniškai pelnomasi
visiškai negalvojant nei apie projektų reikšmę
valstybei, nei apie atsakomybę prieš Lietuvos
žmones“. Šis pykčio stimuliavimo užtaisas ne
suveikė, ar suveikė tik nedidelei grupei žmonių.
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Kitas būdas – išryškinti savo politinių oponentų
sprendimų negatyvų, o savų sprendimų – pozityvų be
precedentiškumą. Ramūnas Karbauskis ypač mėgo po
sakius, kad „Lietuvoje nėra buvę tokio atvejo, kai...“ ar
„esame geriausi“ vienoje kitoje srityje. Jis puikiai žino,
kad vien grupė tyrėjų ekspertų tegalėtų atpainioti tokių
pasakymų klaidas. O kol būtų atpainioję vienoje vietoje,
atsirastų keli ar keliolika naujų pasakymų kitoje. Kol
kas tą, lyg kaudamasis su vėjo malūnais, viešai tedaro
Justinas Dementavičius. Tokių pasakymų tikslas – ne
įrodyti kokią nors tiesą, o sukelti emocijas: visuomenės
pasididžiavimą vienų politikų priimtais sprendimais ir
pasmerkimą dėl kitų politikų veikimo.
Vis dėlto Lietuvoje žongliravimas pykčio ir neapykan
tos emocijomis yra sunkiai valdomas. Visuomenė dar
tik prieš trisdešimt metų buvo visiškai egalitarinė. Kol
kas nėra susiformavusi kelių kartų socialinės atskirties
atmintis. Be to, palyginti nedidelė žmonių dalis save
sieja su kuria nors konkrečia politine jėga. Tai reiškia,
kad pykčio ir neapykantos visuomenėje kurstymas ga
liausiai gali nukrypti ir nukrypsta į politikus apskritai,
į bet kurį politiką.
Politikas jau šiandien Lietuvoje yra daugiausiai ne
apykantos iš visuomenės sulaukianti profesija. Nėra
kitos tokios grupės žmonių, kuriems žmonės linkėtų
mažiau gero. Politikai, ypač Seimo nariai ar ministrai,
sulaukia daugiau patyčių ir paniekos nei pagarbos. Jų
šeimos ir jų pačių asmeninis gyvenimas patenka po
viešosios nuomonės didinamuoju stiklu, ieškant pačių
menkiausių dėmelių.
Pabaigę kadenciją Seime ar kaip ministrai jie tikrai
nėra išskėstomis rankomis laukiami darbdavių. Į na
cionalinę politiką atėję žmonės būna paaukoję labai
daug. Ne vien dalį asmeninio gyvenimo, bet ir profesinę
kvalifikaciją. Kai kurie, prieš tapdami politikais, buvo
pripažinti savo profesijos atstovai, vietos, rajono ar re
giono lyderiai. Taip buvo pastebėti ir išrinkti į nacio
nalinių politikų gretas. Būdami politikais jie praranda
dalį kvalifikacijų, iškrenta iš karjeros rato. Jų ir kaip
profesionalų reputacija lieka sugriauta, kad ir kokie
geri Seimo nariai jie būtų buvę. O jei dar patenka į kokį
net ir nedidelį skandalą, darbo veikiausiai kurį laiką
visai neranda.
Nesunku prisiminti atvejus, kai sukurstomas ir vie
šosios nuomonės pasmerkimas darbdaviui, priėmusiam
kurį nors politiką (dažniausiai – buvusį ministrą) į dar
bą. Net jei priimama ir konkurso keliu, neišvengiama
insinuacijų, linkstama įžvelgti korupciją. Tarsi pats
biografijos faktas buvus Seimo nariu ar ministru teleis
tų tokiam žmogui tik likti bedarbiu ar dirbti už itin mažą
atlygį, nepatrauklų visiems likusiems Lietuvos gyven
tojams. Nemažai buvusių Seimo narių gauna prastes
nį darbą nei tas, kurį dirbo prieš patekdami į politiką.
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Valstybė (nacionaliniams) politikams taip pat nega
rantuoja jokio „parašiuto“, kuris padėtų grįžti į profesinį
gyvenimą ar ilgiau išlikti politikoje ir tvirtintis kaip po
litikos profesionalams. Šiandien šaipomasi iš kai kurių
buvusių Seimo narių, kad jie tapę kitų Seimo narių pa
dėjėjais. Neva kaip žemai galėję kristi – nuo Seimo na
rio iki „kavos nešiotojo“. Nors veikiausiai buvimas kito
Seimo nario padėjėju yra viena iš labai retų galimybių
išlikti netoli aktyvios politikos.
Dėl žmonių neigiamo santykio su politika iš dalies
galime kaltinti sovietmetį. Negatyvumas politinio vei
kimo atžvilgiu buvo kilęs iš bejėgiškumo ką nors vals
tybės gyvenime pakeisti ir iš suvokimo, kad valstybė,
kurioje gyvenama, yra svetima. Senos mąstymo ir san
tykio su tikrove schemos yra linkusios atsigaminti, net
jei jas užpildantis turinys yra kitas. Be to, ši schema,
besiremianti bejėgiškumu, iš to sekančiu noru tapti pa
dėties šeimininku ir „susigrąžinti valstybę“, yra univer
salesnė, nei galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ji buvo
sėkmingai naudojama nacistinės Vokietijos tvėrimosi
metais, pasitelkta ir Trumpo kampanijose.
Po rinkimų socialiniuose tinkluose mezgėsi viena kita
diskusija, kad atviri nacionalistai Lietuvoje surinko
labai nedaug rinkėjų balsų. Priešingai nei nutiko Len
kijoje. Vis dėlto kažin ar tuo reikėtų labai džiaugtis.
Vytauto Radžvilo vedama partija, pirmiausia jos lyde
ris asmeniškai, mėgino generuoti žmonių pyktį dėl pra
rastos valstybės. Šūkis „Susigrąžinkime savo Lietuvą!“
prieš balsuojant ragino apsispręsti, ar piliečiai liks „sve
timi savo pačių žemėje prašalaičiai, ar pagaliau pakel
site galvas ir vėl tapsite šeimininkais Jums nuo amžių
priklausančioje Tėvynėje“. Kaip pagrindinė priešė, neva
atėmusi iš mūsų valstybę, buvo nurodoma Europos Są
junga, ir proeuropietiški elitai. Šiai pozicijai iš tiesų ne
pavyko sukurstyti stiprių daugelio pykčio ir neapykan
tos emocijų, nukreiptų į visus kada nors valdžiusius ir
valdančius Lietuvos elitus. Tačiau tai nebūtinai reiškia
didelę visuomenės brandą. Tai gali rodyti, kad žmonės
yra apskritai nepatenkinti bet kokiais politikų veiks
mais ir bet kuriomis politinėmis jėgomis, nieko gero iš
jų nesitiki, linkę ne aktyviai (kaip valstybės „šeiminin
kai“) veikti, o tyliai neapkęsti.
Covid-19 kuria situaciją, kurioje turbūt visi, net ir
esant žinių apie vakciną, išgyvena jei ne neaiškumą dėl
ateities, tai apskritai nerimą dėl bejėgiškumo bent kaž
kiek paveikti aplinkybes. Ar reikėtų „įjungti“ pozityvių
emocijų režimą? Emocijų politika, kad ir kuo besirem
tų, galiausiai griauna pasitikėjimą politika. Tik laikas
parodys, ar Lietuvos politikams užteks drąsos kantriai
argumentuoti remiantis nuo emocijų siūbuojančiu tie
sos pagrindu, ar jie pasiduos pragaištingoms emocijų
generavimo technikoms.
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Apie Sausio 13-osios bylą:
dar kartą, bet iš naujo
Salomėja Zaksaitė

1991 m. sausio 13-osios įvykiai ir jų pagrindu atsiradusi
baudžiamoji byla – tai ir istorinė, su Lietuvos išsivada
vimu iš SSRS, ir su dabartinėmis politinėmis realijomis
glaudžiai susijusi byla. Ši tema apima gausybę teisinių,
kriminologinių ir istorinių aspektų, iš kurių paminėtini
šie: takoskyra tarp pozityviosios ir prigimtinės teisės,
sąsajos tarp Sausio 13-osios, Niurnbergo, Eichmanno
ir kitų procesų, baudžiamosios teisės ribotumas inkri
minuojant veiksmus, kuriems nusakyti Hannah Arendt
pasiūlė „banaliojo blogio“ sąvoką. 1991 m. sausio 13-osios
įvykiai ir byla jau ilgą laiką ir plačiai nušviečiama na
cionalinėje žiniasklaidoje, antra vertus, labai trūksta
analitinio požiūrio į šią bylą ir problemą apskritai. Bu
vimas jautria, masiškai sensualizuota ir „įvaizduotin
ta“ tema yra apgaulingas: atrodo, kad apie tai šitiek
kalbama, taigi viskas žinoma, tačiau ekspertinio paži
nimo, taigi išmanymo, stingama. Perfrazuojant Tomą
Venclovą, galima pastebėti, kad Sausio 13-osios bylai ir
įvykiams atvaizduoti būdingas patriotinis krepšinio sir
galių diskursas: jei žaidžia svetimi (šiuo atveju – rusai),
tai reikia šaukti, trypti, rėkti – daryti viską, kad jie būtų
bjaurūs, nes tada mūsiškiai (t. y. lietuviai, gynę tėvynės
laisvę) tampa gražūs. Atitinkamai pilietinis suvokimas
tampa juodai baltas, vienpusis, paviršutiniškas. Šis
straipsnis yra vienas iš nedaugelio mėginimų nušviesti
įvairias perspektyvas, pateikti argumentuotą požiūrį į
nagrinėjamą problemą.
Paradoksalu, bet karo nusikaltimai ir nusikaltimai
žmoniškumui yra gana nauja tema ir kriminologijo
je – šiuos nusikaltimus sudėtinga interpretuoti remian
tis konvencinėmis kriminologinėmis teorijomis. Vienas
Salomėja Zaksaitė (g. 1985) – teisininkė kriminologė (dr.
2012), Lietuvos teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus
vyriaus. mokslo darbuotoja; šachmatininkė, moterų tarptautinė
meistrė; Tarptautinės šachmatų federacijos FIDE Garbingo žaidimo komisijos pirmininkė. Svarbiausia knyga: Apgaulė sporto srityje: teisinis ir kriminologinis požiūris (2015). Skelbiamas
straipsnis parengtas vykdant projektą „Sausio 13-osios byla ir
įvykiai: teisinis, kriminologinis ir istorinis tyrimas“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-LIP-20-14).
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mėginimų, galimai tinkantis aiškinant panašų elgesį,
yra vadinamoji „piktos agresijos“ (angl. angry agression
theory) teorija1. Teigiama, kad žmonėms, kurie dalyvau
ja smurtinėse operacijose (mūsų bylos atveju – SSRS
jėgos struktūrų kariškiai), yra būdinga nuolatinio ne
rimo ir sužadinimo (angl. arousal) būsena, jie yra linkę
interpretuoti įvairaus pobūdžio veiksmus kaip grės
mingus, nuolat matyti pavojų ir atitinkamai agresyviai
į tokį (įsivaizduojamą) pavojų reaguoti. Įsijungia vadi
namasis kovok-arba-bėk režimas ir tuomet slopsta mąs
tymo funkcija, t. y. energija naudojama ne racionalių
sprendimų paieškai ir juolab ne kritiniam eksplicitinių
ar implicitinių įsakymų apmąstymui, o kūno pareng
čiai pulti arba gintis nuo grėsmės. Dar svarbu pridurti,
kad atitinkamos būsenos metu puolimas ir gynyba gali
būti paradoksaliai suvokiami kaip vos ne tapatūs veiks
mai – susijaudinusio asmens sąmonė išplečia (griežtai
kalbant – iškreipia) tiek savigynos, tiek būtinosios gin
ties, tiek būtinojo reikalingumo ribas.
Dar svarbu pridurti, kad pastaruoju metu vystomos
mišrios teorijos, turinčios kriminologijos, baudžiamo
sios teisės ir politikos elementų, pavyzdžiui, bendros
nusikalstamos iniciatyvos (angl. joint criminal enterprise) teorija2. Ji pabrėžia bendrą intelektinį apmatą
kuriant nusikalstamą planą: tokiu atveju tampa ne taip
svarbu, kokias funkcijas atliko konkretūs asmenys – at
sakomybei kilti pakanka būti atitinkamo plano dalimi
ir dalyvauti jame. Vienas kontroversiškiausių klausi
mų šios teorijos aspektu skamba taip: kokia apimtimi
asmuo laikytinas atsakingu už pasekmes, kurios nors
ir nebuvo tiesioginė nusikalstamo plano dalis, tačiau
atsirado kaip natūralus ir numatomas padarinys, tu
rint omenyje, kad darydamas savo veiką asmuo ėmėsi
atitinkamos rizikos?
1
Daniel Maier-Katkin, Daniel P. Mears, Thomas J. Bernard, „Towards
a Criminology of Crimes Against Humanity“, in: Theoretical Criminology, 2009, t. 13 (2), p. 227–255.
2
Carsten Stahn, A Critical Introduction to International Criminal
Law, Cambridge University Press, 2019, p. 134, in: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/EFEDBED0B
84359DFA281A9079047846F/9781108423205AR.pdf/A_Critical_Introduction_to_International_Criminal_Law.pdf?event-type=FTLA.
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Aptariamas teorinis klausimas aktualus ir nagrinė
jamai bylai, kuri pernai kovo 27 m. pagaliau sulaukė
nuosprendžio pirmos instancijos teisme ir šiuo metu
baigiama nagrinėti Lietuvos apeliaciniame teisme: ne
atmestina, kad ir Sausio 13-osios atveju nebuvo tiesio
ginio įsakymo ar iš anksto paruošto nusikalstamo su
manymo žudyti žmones, atitinkamai sudėtinga kalbėti
ir apie konkretų tikslą žudyti ar žaloti. Suprantama,
toks argumentas, buvęs gana gajus advokatų kalbose3,
nebūtinai teisingas, bet jo neišeina ignoruoti: turint
konkretų tikslą žudyti, žuvusiųjų tikriausiai būtų buvę
kur kas daugiau. Tad galima manyti, kad buvo siekis
išlaikyti SSRS konstitucinę santvarką, numatyti tam
tikri tikslai, kaip antai pademonstruoti galią, pamoky
ti ar įbauginti, tačiau žmonių žudymas atitinkamuose
scenarijuose numatytas nebuvo (arba bent jau galima
kalbėti apie tai, kad tai buvo vienas iš šalutinių tikslų,
kaip priemonė pasiekti pagrindinį tikslą). Verta pa
žymėti, kad nusikaltimai žmonišku
mui yra inkriminuojami tuo atveju,
kai užpuolimas yra nukreiptas prieš
civilius gyventojus, kurie ir yra pa
grindinis, o ne atsitiktinis užpuoli
mo taikinys4. Kažkiek sutikdamas
su gynybos argumentais, tą iš dalies
pripažino ir Vilniaus apygardos teis
mas 2019 m. kovo 27 d. nuospren
dyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-11655/2019 nurodęs, jog „byloje nėra
jokių duomenų, patvirtinančių, kad
kaltinamieji buvo iš anksto susita
rę įvykdyti nusikaltimus žmonišku
mui, kad kiekvienas iš kaltinamųjų
žinojo ar turėjo žinoti, jog veikia or
ganizuota grupe, taip pat nėra jokių
įrodymų, patvirtinančių, kad kalti
namieji turėjo vieningą tikslą – bau
ginti valstybės gyventojus ir juos žu
dyti bei žaloti. Be to, nusikalstamų
veikų padarymo metu galiojusiame
LR BK nebuvo nustatyta tokia bend
rininkavimo forma kaip organizuota
grupė, todėl nėra pagrindo konsta
tuoti, kad kaltinamiesiems inkrimi
nuojami nusikaltimai padaryti vei
kiant organizuotoje grupėje, todėl
visiems kaltinamiesiems ši aplinky
3
Šio straipsnio autorė yra viena iš daugelio
advokačių šioje byloje.
4
Pavyzdžiui, Jugoslavijos tribunolo Teisminio
nagrinėjimo kolegijos 2013 m. gegužės 29 d.
nuosprendis byloje Kaltintojas prieš Prlić ir kt.;
2016 m. kovo 24 d. nuosprendis byloje Kaltintojas prieš Radovan Karadžić.
5
Carsten Stahn, op. cit., p. 134–135.
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bė iš kaltinimo šalintina“. Taigi matyti, kad net ir ap
kaltinamasis pirmosios instancijos teismo nuosprendis
nėra itin kategoriškas, tad dėl šios ir kitų priežasčių
galima kalbėti ne vien apie nusikaltėlius, bet tiesiog
apie vidutinius žmones, atsidūrusius netinkamu laiku
netinkamoje vietoje.
Toks Sausio 13-osios bylos kontekstas leidžia geriau
suprasti šios bylos vietą kitų panašių bylų, tribunolų ar
procesų aspektu. Įdomu pastebėti, kad panašios pasta
bos teikiamos ir kitiems (iš pažiūros skirtingiems, bet
konceptualiai susijusiems) nusikaltimams, pavyzdžiui,
korporaciniams nusikaltimams. Šiuo aspektu pažymė
tina, kad masiniams žiaurumams įvykdyti paprastai
reikia kolektyvinės struktūros ir darbo pasidalijimo5.
Panašią išvadą padarė ir Vilniaus apygardos teismas
2019 m. kovo 27 d. nuosprendyje nurodęs, kad vyko
nuoseklus, iš anksto suplanuotas ir numatytas didelio
masto ir sistemingas civilių gyventojų užpuolimas, vyk

Algirdas Jakas. Rūmai 1. 2013. Ofortas, akvatinta, sausa adata
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dant SSRS ir jos politinės partijos SSKP politiką, kurios
tikslas buvo išlaikyti Lietuvą SSRS sudėtyje. Kartu ver
ta pridurti, kad esama nuomonių, jog baudžiamoji teisė
ne itin pritaikyta tirti korporaciniams nusikaltimams,
kuriuose (panašiai kaip ir ginkluoto konflikto, karo ar
agresijos atveju) darbuotojai (aptariamos bylos atve
ju – kariškiai) banaliai prisitaiko prie kolektyvinės tiek
teisėtos, tiek nusikalstamos verslo įmonės ar politinės
partijos kultūros. Atitinkamai tokie nusikaltimai šau
kiasi lankstesnių kategorijų nei tos, kurios yra įprastos
baudžiamojoje teisėje, nes neretai būna keblu įrodyti
tiesioginę tyčią, organizuotą grupę, konkretų nusikals
tamą tikslą, kurstymą padaryti nusikalstamą veiką ir
kitus objektyviuosius bei subjektyviuosius nusikalsta
mų veikų požymius. Atkreiptinas dėmesys, kad atitin
kamus požymius ypač sudėtinga įrodyti visų be išimties
nusikalstamuose veiksmuose dalyvavusių asmenų at
žvilgiu, todėl ir korporaciniams, ir karo nusikaltimams
ar nusikaltimams žmoniškumui neretai būdingas se
lektyvus teisingumas – kai atsakomybės išvengia ga
lutinis naudos gavėjas ar vyriausiasis ginkluotųjų pa
jėgų vadas. Pastarąjį aspektą emocingu tonu vienas iš
67 nuteistųjų Sausio 13-osios byloje išdėstė atvirame

laiške Michailui Gorbačiovui, kuris iš principo atspindi
kriminologų išsakytas įžvalgas: kad teisingumas vykdo
mas ne visiems vienodai, atitinkamai, įtakingi asmenys
daug dažniau „praslysta“ baudžiamajai justicijai pro
akis. Tad 1992 m. gegužės 17 d. atvirame laiške buvo
rašyta: „pone Gorbačiovai, [...] pasakykite, ar Jūs bent
kartais, keliaudamas po užsienį, prisimenate mus, tuos,
kurie vykdė Jūsų nurodymus ir įsakus, aklai tikėdami,
jog visa daroma šalies gerovei, ir kurie šiandien dėl to
uždaryti izoliatoriuose ir kalėjimuose? Juk Jūs labai
gerai žinote, kad Lietuvoje patraukiami baudžiamojon
atsakomybėn tie, kurie gyveno ir veikė vadovaudamie
si SSRS Konstitucija, SSRS LD III suvažiavimo rezo
liucijomis ir Jūsų įsakais. Kodėl gi Jūs nieko nedarėte
jiems apginti? Kodėl Jūs neišdrįsote pasakyti SSRS LD
nepaprastajame suvažiavime 1991 m. rugsėjį, nors ir
gavote tuo klausimu mano laišką. Ir po to Jums pristigo
elementariausio padorumo ir sąžinės prabilti apie savo
atsakomybę už situaciją Lietuvoje“.
Objektyvumo dėlei verta pridurti, kad vyriausiojo
ginkluotųjų pajėgų vado atsakomybės klausimas nėra
paprastai išsprendžiamas ir juolab nėra vienareikš
mis. Kaip pastebi Justinas Žilinskas ir Tomas Marozas,

Algirdas Jakas. Rūmai 2. 2014. Ofortas, akvatinta, sausa adata
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tarptautinėje paprotinėje teisėje atsakomybė vadams
gali kilti ne tik už veikimą, bet ir už neveikimą, t. y.
pozityvių pareigų užkirsti kelią pavaldinių nusikalti
mams ar bausti už jau padarytus nusikaltimus nevyk
dymą. Tiesa, atitinkama atsakomybė vis dėlto suvokia
ma gana siaurai, o tarptautinių teismų praktika šiuo
klausimu labiau primena įmantrią žodžių ekvilibristiką
nei aiškias gaires: nusikalstamas ketinimas yra kiek
vieno nusikaltimo būtinas moralinis elementas, todėl
inkriminuojant vado atsakomybę svarbu įsitikinti, kad
piktavališkas ketinimas ar bent jau nerūpestingumas
buvo toks rimtas, kad prilygo tyliam sutikimui ar net
tyčiniam ketinimui6.
Posūkis link „moralinio elemento“ skatina permąsty
ti ir pačią (pozityviąją) teisę, taikytiną atitinkamiems
nusikaltimams inkriminuoti. Sausio 13-osios byloje su
sikerta dvi teisinės paradigmos: teisinis pozityvizmas
ir prigimtinė teisė7. Pagal prigimtinę teisę kaltinamieji
galėtų būti laikomi kaltais, nes prigimtinė teisė, labiau
nei kitos, yra susijusi su morale ir vertybėmis apskritai.
Antra vertus, pozityvioji jurisprudencija bando išgry
ninti teisę, kuo labiau priartindama ją prie vertybiškai
neutralaus mokslo. Pagal pozityvistinį supratimą kalti
namieji vargiai gali būti laikomi kaltais, nes jų veikimo
metu galiojo SSRS įstatymai ir atitinkamai jiems nega
lėjo būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.
Patys nuteistieji šį skirtumą gerai suvokė ir savo ap
klausose tai pabrėžė: buvo teigta, kad Lietuvos Respub
lika siekia juos apkaltinti ir nuteisti nesant teisinio pa
grindo, kadangi jų veikla rėmėsi pilietiniais-politiniais
įsitikinimais. O jie buvo tokie: Lietuva buvo SSRS su
dėtyje, iki 1991 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos teritorijoje vei
kė SSRS Konstitucija, SSRS liaudies deputatų trečio
suvažiavimo nutarimai ir SSRS prezidento Gorbačio
vo įsakai. Todėl, jeigu jų politinė veikla ir įsitikinimai
Lietuvoje 1990–1991 m. laikomi nusikalstami, tai nu
sikalstama yra ir SSRS Konstitucija, ir SSRS liaudies
deputatų trečiojo suvažiavimo nutarimai, ir SSRS pre
zidento Gorbačiovo įsakai. Lietuvos Respublikos Nepri
klausomybės atkūrimo Kovo 11-osios akto nuteistieji
taip pat nepripažino, be kita ko, todėl, kad laikė, jog to
kio lygmens sprendimai kaip Nepriklausomybės aktas
turėtų būti priimti referendumo keliu, o ne vienašališ
kai. Įdomu pastebėti, kad tokie nuteistųjų gynybiniai
argumentai rezonuoja su Karlo Jasperso aprašyta ta
koskyra tarp kriminalinės ir politinės kaltės: politine

prasme valstybės piliečiai gali būti laikomi kolektyviai
atsakingais už valstybės vardu daromus pažeidimus,
tačiau baudžiamąja teisine prasme individualios kaltės
klausimas yra kur kas sudėtingesnis8.
Būtent takoskyros pirmosios instancijos teismo nuos
prendyje ir pasigendama: be kita ko, tarp pozityviosios
ir prigimtinės teisės. Jeigu nuteistieji yra kaltinami
remiantis prigimtine teise, tai buvo galima taip eks
plicitiškai ir įvardyti. Būtent toks kelias iš dalies buvo
pasirinktas tiek Niurnbergo, tiek (kur kas ryškiau) gar
siajame Eichmanno procese, kuriame buvo cituojami
tokie teisės teoretikai kaip Williamas Blackstone‘as,
Edwardas Coke‘as, Albertas V. Dicey ir Hugo Grocijus.
Pavyzdžiui, buvo cituojama Grocijaus įžvalga, kad tei
sė bausti kaltininką tiesiogiai atsiranda aukai patyrus
žalą. Remiantis prigimtiniu teisingumu, auka pati turė
tų bausti kaltininką, bet moderniaisiais laikais ši teisė
yra deleguota valstybei kaip suverenui. Toliau sekant
Grocijumi, teismas nusprendė, kad egzistuoja morali
nė kiekvienos suverenios valstybės pareiga įgyvendinti
prigimtinę aukų teisę bausti nusikaltėlius, kurių veiks
mai pažeidžia tiek gamtos, tiek tautų teisę9. Anglų kal
ba pastaroji formuluotė skamba dar poetiškiau, atrodo,
tarsi pati kalba būtų „užkodavusi“ tarptautinės ir pri
gimtinės teisės giminiškumą: law of nature or the law of
nations. Kitaip tariant, Izraelio teismas neatskyrė mo
ralės ir teisės, neslėpė to, kad Eichmannas yra teisia
mas iš istorinių, viktimologinių bei moralinių paskatų
ir atitinkamai jo nuteisimas buvo nuosekliai sekantis
iš prigimtinės teisės įžvalgų. Kartu pripažintina, kad
atitinkamas pasirinkimas buvo savitai drąsus, nes pri
gimtinė teisė savaime yra kur kas daugiaprasmiškesnė
(nei pozityvioji) ir paradoksali. Pavyzdžiui, viena iš pa
matinių prigimtinės teisės nuostatų kyla iš šv. Augusti
no ir šv. Tomo Akviniečio mokymo, kad „neteisinga teisė
apskritai nėra teisė“10. Atitinkamai Izraelio teismas pa
brėžė, kad „Hitlerio įsakymai nėra teisė“11.
Lietuvos Respublika ir pirmosios instancijos teismo
nuosprendis, panašu, kad vadovaujasi pozityviąja tei
se, atskiria teisę nuo moralės, tačiau toks pasirinkimas
skatina pažvelgti į visą procesą ne vien aukų, bet ir
nuteistųjų akimis. Prisimenant Jasperso pamąstymus
apie baudžiamąją, politinę, moralinę ir metafizinę kal
tę, galima teigti, kad Lietuvos Respublika kol kas „liūto
dalį“ laiko ir resursų skiria kriminalinei kaltei įrodyti.
Tai nėra savaime blogai – tačiau užtušuojant kitas kal

6
Judgement, Akayesu (ICTR-96-4-T), Trial Chamber, 2 September
1998, par. 489; plačiau žr. Justinas Žilinskas, Tomas Marozas, „Vadų
atsakomybės mens rea elementas tarptautinėje paprotinėje teisėje ir
Romos statute“, in: Jurisprudencija, 2011, t. 18 (4), p. 1519–1541.
7
Šių dviejų paradigmų kontrastas pasirinktas kaip vienas tinkamiausių interpretuojant aptariamus nusikaltimus. Suprantama, įmanomi ir
kitokių (susijusių) teorinių prieigų „mūšiai“, pavyzdžiui, teisinio realizmo ir teisinio formalizmo, mechaninės jurisprudencijos ir teisinio instrumentalizmo, ir pan.

8
Karl Jaspers, The Question of German Guilt, translated by E. B.Ash
ton, New York: Fordham, 1965, p. 55–75.
9
https://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Israel/Eichmann_Judgement_11-12-1961.pdf, 32 paragrafas.
10
Thomas Aquinas, Treatise on Law: Summa Theologica, Questions
90–97, Washington, D.C.: Regnery Pub, 1996, p. 78.
11
https://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Israel/Eichmann_Judgement_11-12-1961.pdf, 7 paragrafas.
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tės formas, baudžiamasis procesas kartu su palyginti
skurdžiu viešuoju diskursu labiau primena kaltųjų, o ne
teisingumo paieškas. Vis dėlto metant akmenį ne vien
į teismo (teisėjai, kad ir kaip būtų, dirba labai nelengvą
darbą rizikuodami susidurti su galimomis Rusijos Fe
deracijos sankcijomis) daržą, ateina į galvą vėl tas pats
Jaspersas su mįslinga metafizinės kaltės samprata:
panašios bylos turi tendenciją graužti visos žmonijos
sąžinę, nes jos nepatogiai primena, kad nemaža dalis
visuomenės narių gyvena ir galvoja taip, jog atitinkami
12

https://kldt.lt/renginiai/musu-klase-4.

nusikaltimai vis dar ne tik gali būti nesunkiai įsivaiz
duojami, bet ir realiai įvykti. O tokios lakios mintys jau
tiesia tiltus nebe į mokslinį, o į meninį diskursą. Atve
riant šią perspektyvą, vienas jautriausių kūrinių meta
fizinės kaltės klausimu atliekamas Klaipėdos dramos
teatre, kai spektaklio Mūsų klasė12 metu publikai yra
duodamas palaikyti miegantis vaikas-lėlė tuo metu,
kai aktoriai-nusikaltėliai atlieka savo nešvarius dar
bus. Tokiu būdu, matyt, visiems žiūrovams (perkeltine
prasme – visai žmonijai) primenama, kad nemaža dalis
žmonių sūpuoja savo apsnūdusią sąžinę, kai šalimais
yra paminama pati žmogiškumo esmė.
!

Vilius Dranseika

gėris, grožis ir
tiesa
Absurdas persmelkia žmogiškąjį buvimą ant šios žemelės. Tiek
persmelkia, kad nekurie gyvenimo suvėtytieji net išdrįsta tarti:
nu, visiškas absurdas. Kodėl? Nes absurdas užklausia pamatines
kategorijas, kuriomis matuojame savo gyvenimo malonumą ar
net prasmingumą. Tos kategorijos – gėris, grožis, tiesa.
Visos šios kategorijos kiekvieną dieną išbandomos absurdu įvairiais jo raiškos būdais. Kitaip sakant,
tuo, kas atrodo nepriimtina ar beprasmiška. Viena veikliausių ir žaviausių absurdo formų – humoras.
Būtent humoras padeda pabėgti nuo prievolės racionalizuoti aplinką, apvilkti ją minėtų kategorijų rūbu.
Atsidūrus įmestumo (Geworfenkeit) būklėje humoras apvaldo mūsų nerimą. Šiuomi savo veikalu jo
autorius atsiskleidžia kaip meistriškas absurdo suvaldytojas.
Paradoksaliai ir kurdamas absurdiškus vaizdinius, meistraudamas absurdiškas situacijas ir idėjas, ir
kartu subtiliai nurodydamas skaitytojui-stebėtojui-apžiūrėtojui, kad neturėtume bijoti nuolat užklausti tendenciją pasiduoti banalybei turinčius gėrį, grožį ir tiesą. Kartais prasmė pasirodo esanti
žymiai menkesnė, nei manėme. Kartais prasme didžių, kaip mums rodos, dalykų šešėlyje lieka ironiškas šypsnis ar pakikenimas.
Už primityvios piešinėlių formos į mus kreipiasi ne šiaip koks išdaigininkas ar vulgarus provokatorius, o intelektualus kinikas, verčiantis permąstyti tiek viešąją erdvę, tiek savo kuklią rimtį absurdo
akivaizdoje.
Paulius Gritėnas
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Konversatoriumas

Kaip parodyti klasiką: Petro Kalpoko
retrospektyva Kaune
Laimą Laučkaitę ir Rasą Žukienę kalbina Giedrė Jankevičiūtė

Po ne vienerius metus trukusios rekonstrukcijos iš lėto
atsidarinėjantis Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus traukia iš saugyklų tamsos į ekspozicijų švie
są seniai lankytojams matytus arba ir visai nematytus
meno turtus. Lygiai prieš metus buvo baigta įrengti
ir atidaryta XIV–XIX a. dailės ekspozicija, o praėju
sią vasarą muziejus pakvietė žiūrovus į dvi itin įdo
mias parodas: liaudies meno šedevrų (kuratorė Daina
Kamarauskienė) ir XX a. dailės klasiko Petro Kalpo
ko (1880–1945) apžvalgą. Pastarąją parengė pripažin
ta šio dailininko kūrybos žinovė dailės istorikė Nijolė
Tumėnienė. Tai trečioji Kalpoko pomirtinė apžvalginė
paroda. Pirmoji buvo surengta 1955 m. mirties dešimt
mečiui, antroji 1980 m. gimimo 100-mečiui paminėti.
Po to Kalpoko kūrybos visumos parodų salės nebematė.
Nepaisant to, jis laikomas tarsi visiems gerai žinomu,
ypatingai nustebinti nebegalinčiu autoriumi. Tačiau
Kauno parodos rengėjai iš anksto žadėjo siurprizų: be
Lietuvoje nerodytų Kalpoko kūrinių iš Latvijos dailės
muziejaus, tik specialistams žinomų jo ankstyvųjų pa
veikslų iš Lietuvos nacionalinio muziejaus bei Šiaulių
„Aušros“ muziejaus, parodyti ir privačių kolekcininkų iš
užsienio pargabentus Kalpoko ankstyvuosius peizažus,
kurie, kaip ilgą laiką manyta, buvo dingę, pervežant
parodai Vokietijoje atrinktus kūrinius iš Mintaujos į
Berlyną. Ši žinia ypač žadino dailės lauko profesionalų
susidomėjimą. Vis dėlto didžiajai daliai publikos paro
da, visų pirma, buvo susitikimas su seniai matytu ir
pasiilgtu menininku, o jaunesniajai kartai – apskritai
pirma akivaizdinė pažintis su nacionalinės dailės klasi
ku. Apie lūkesčius, susitinkant su pažintu ir nepažintu
Kalpoku, mintis, kilusias, galvojant apie dailės klasikos
aktualizavimą, atsakydamos į Giedrės Jankevičiūtės
klausimus pasakoja XX a. Lietuvos dailės tyrinėtojos
Laima Laučkaitė ir Rasa Žukienė.
Nacionalinės dailės klasikų kūrybos parodos visose
šalyse sutinkamos labai gyvai, tai ryškūs kultūros gyvenimo įvykiai. Kas ką besakytų, kokios permainos kultūros gyvenime ir parodų strategijose bevyktų, eidami
į klasikų parodas pirmiausia tikimės malonaus susiti-

naujasis židinys-aidai 2020 / 8

kimo su senais pažįstamais, t. y. daug kartų matytais,
kūrinių autoriui ar autorei šlovę pelniusiais, geriausiais
pripažįstamais jo ar jos kūriniais. Žinoma, tai nereiškia,
kad nesame pasirengę priimti kažką nauja ir netikėta:
interpretaciją, faktus, kontekstus, naujai atrastus ar surastus kūrinius kaip Kalpoko atveju. Bet vis dėlto tik po
to, kai jau patenkiname pirminį poreikį atnaujinti seną
mielą pažintį. Su kokiomis viltimis ėjote į Petro Kalpoko
parodą? Ar ji pateisino jūsų lūkesčius?
Rasa Žukienė: Žinią apie Kalpoko retrospektyvą
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje priėmiau su džiugiu
jauduliu. Dėl užsitęsusios muziejaus rekonstrukcijos
seniai nematėme deramai išeksponuotų šio dailininko
kūrinių, išskyrus kelis paveikslus nuolatinėje Nacio
nalinės dailės galerijos parodoje Vilniuje. Reklamoje
vyravo teiginys, kad pamatysime „visą Kalpoką“. Toks
ambicingas pareiškimas kurstė papildomus lūkesčius
ir smalsumą. Jau per šimtą metų sklando pasakojimas
apie pervežant iš Mintaujos į Vokietiją dingusius anks
tyvuosius Kalpoko kūrinius, kurių pats dailininkas ne
paprastai gailėjo tvirtindamas, kad jie buvę itin geri.
Keliolika paveikslų, tiesa, atsirado, ir 1937 m. iš ber
lyniečio Heinricho Lüder-Lühro juos įsigijo M. K. Čiur
lionio galerija. O dabar visuomenė išgirdo, kad ir kitus,
kaip manyta prapuolusius, Kalpoko paveikslus po auk
cionus medžioja privatūs kolekcininkai, užsibrėžę tiks
lą sugrąžinti šį paveldą Lietuvai ir mums visiems. Kas
galėtų likti abejingas tokiai žiniai? Taigi tikrai laukiau
parodos. Mintyse sveikinau muziejaus sprendimą pa
žinties su mūsų dailės klasikais atnaujinimą rekonst
ruotose muziejaus salėse pradėti būtent nuo Kalpoko.
Simbolizmo, kuriuo itin domiuosi, perspektyvoje jis yra
išskirtinis dailininkas, tarsi antras po Čiurlionio.
Ar radau parodoje tai, ko tikėjausi? Ir taip, ir ne. Ne
vieną kartą apėjusi ekspoziciją išgyvenau jausmą, kad
Kalpokas su metais – paroda sudaryta laikantis chro
nologijos – darėsi vis mažiau klasikas. Viena klausi
mo pusė, ar toks įspūdis atspindi tikrovę, ar jį nulėmė
parodos naratyvas? Kita: ar tikslinga be pakankamų
režisūrinių akcentų taip pristatinėti menininką, ku
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riuo norime didžiuotis ir džiaugtis? Didžiausiu parodos
privalumu kaip specialistė laikyčiau jos išprovokuotą
klausimą: kaip rodyti klasikus nenusižengiant istori
nei tiesai, kartu nenuviliant gerbėjų, sudominant nau
jus žiūrovus, vieniems ir kitiems suteikiant atradimo
džiaugsmą?
Laima, o kokie tavo įspūdžiai?
Laima Laučkaitė: Sakyčiau, panašūs į Rasos. Ren
giant retrospektyvinę parodą iškyla dilema: rodyti dai
lininko kūrybos visumą, apimančią tiek jo meno vir
šūnes, tiek nesėkmes, ar kupiūruoti apsiribojant tik
viršūnėmis, ypač jei kalbame apie klasiką. Kalpoko
parodoje pasirinktas pirmasis variantas, bet iki galo
neapsisprendus, ką norima pasakyti. Žinoma, „visa“
dailininko kūryba negalėjo sutilpti toje erdvėje, kuria
disponavo rengėjai, atranką teko daryti. Dalis kūrinių

Petras Kalpokas. Autoportretas. 1908. Popierius, pastelė.
Lietuvos nacionalinis muziejus

liko ir jų originaliose vietose – Lietuvos banke, Karinin
kų ramovėje. Gal būtų buvę įdomu nukreipti žiūrovus į
tas vietas, juk jos visai netoli muziejaus, tuomet nebū
tų reikėję gabenti į parodos sales kunigaikščių atvaiz
dų, kurie Kalpokui garbės anaiptol nedaro, nors laiko
dvasią atspindi tikrai iškalbingai. Paroda suteikė retą
progą pamatyti darbus iš įvairių muziejų ir privačių ko
lekcijų, kurių šiaip neįmanoma išvysti. Kalpokas buvo
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vagabundas, mokėsi daugybėje meno mokyklų (Min
tauja, Ryga, Odesa, Miunchenas), trankėsi po pasaulį,
tačiau sistemingo meninio išsilavinimo negavo, ne visi
kūrybiniai uždaviniai jam buvo įveikiami. Skurdas jau
nystėje, ideologinės, politinės sąlygos brandžiame am
žiuje irgi vertė taikytis prie užsakovų skonio. Tą kūry
bos nelygumą paroda atskleidžia, nors jo nepaaiškina.
Tokiu būdu paskatinamos ne tik diskusijos apie klasiku
pripažintą dailininką, kyla ir nusivylimas, kalbos, kad
gal jo reikšmė ir talentas nepelnytai padidinti. Sten
giuosi visgi matyti pozityviąją pusę: diskusijos, mano
manymu, visada gerai, jos išprovokuoja naujus požiū
rius, skatina peržiūrėti senas tiesas ar įsitikinimus.
Kitaip sakant, džiaugsmas dėl seniai matyto menininko sugrįžimo į viešumą, patenkintas smalsumas,
laukiant naujienų, konkuruoja su nusivylimu, kad pa
roda nepasiūlė aiškesnio atsakymo į klausimą, o kas gi
tas Kalpokas, kuo jis nusipelnė klasiko šlovės? Pamenu,
kad panašų jausmą išgyvenau 1983 m., kai buvo išleista
Nijolės Tumėnienės monografija apie šį dailininką. Tai
buvo gaivaus oro gūsis tuometiniame menotyros lauke:
ne standartinis albumas su kelių puslapiu įvadu, bet
kritinis tekstas, iliustruotas dailininko fotografijomis,
dokumentų reprodukcijomis, su albumine spalvotų kūrinių reprodukcijų dalimi, o pabaigoje – kažkuo panašiu į opera completa, kitaip sakant, iliustruotą kūrinių
katalogą. Greta įprastų Kalpoko peizažų buvo sudėtos ir
jo nuogalės, kunigaikščiai. Tais laikais atrodė sunku patikėti, kad tai apskritai įmanoma, kad cenzūra leidžia.
Kita vertus, pirmą kartą pamačiau tokių kūrinių kaip
„Zuzana“ arba „Milda“, kompozicijų „Raudonosios armijos sutikimas Kaune 1940 m.“ ir „Marija Melnikaitė
kovoja su vokiečių fašistais“ reprodukcijas. Irgi negalėjau patikėti, kad taip tapė tokių visapusiškai puikių paveikslų kaip „Užburtas miestas“, „Pavasario pradžia“,
„Namelis Šveicarijos kalnuose“ autorius. Kaip tik buvau
baigusi studijas ir pradėjusi dirbti LSSR MA Istorijos instituto Menotyros sektoriuje. Tumėnienės knygai,
kaip išskirtinės svarbos kultūros įvykiui, buvo surengtas
atskiras menotyrininkų posėdis. Aptarinėjome leidinį,
aistringai dalijomės nuomonėmis, vienbalsiai priėmėme Tumėnienės monografiją kaip naują žingsnį mūsų
disciplinos raidoje. Etapinio veikalo vertės knyga neprarado iki šiol. Visgi liko keistas jausmas, kuris su metais
augo. Knyga neduoda bent kiek aiškesnio atsakymo,
kodėl mylime ir gerbiame Kalpoką, neišryškinti ir reikšmingiausi jo kūriniai. Kažką panašaus pajutau ir apžiūrėjusi apžvalginę Kalpoko kūrybos parodą Kaune.
Rasa Žukienė: Taip būna, kai menotyrininkas aist
ringai žavisi menininku. Jis jam tampa toks brangus
ir svarbus, kad struktūruoti jo kūrybą tarsi nelieka
prasmės, nes dailininkas atrodo visas vienodai geras,
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dose, kur konkurencija buvo nemaža ir mėgėjiško meno
užvaldo siekis aprėpti, suregistruoti visus jo kūrinius,
o kritiniam požiūriui tarsi nebelieka laiko. Paroda Kau
nepriėmė. 1912–1913 m. sandūroje jis surengė savo
ne pradedama nuo ankstyvųjų Kalpoko peizažų. Lyg
parodą Mintaujoje ir Pirmojo pasaulinio karo išvakarė
se išsiuntė ją į Berlyną. Deja, darbai dingo ir dailinin
ir logiška, taip ir turėtų būti. Tačiau gerai žinomi ir
kas dėl to labai sielojosi. Čia yra viena didesnių mūsų
visuotinai branginami kūriniai nėra kažkaip ypatin
giau išskirti, akcentuoti. Jie sukabinti kartu su anks
XX a. pradžios dailės istorijos mįslių, o gal tik mitas,
čiau nerodytais paveikslais iš
Latvijos dailės muziejaus, Šiau
lių „Aušros“ muziejaus, priva
čių rinkinių ir ištirpsta toje
kartais blankokų, ordinarinių,
mažai žinomų kūrinių masė
je. Prisiminus parodos rengėjų
informacinius pranešimus, lyg
ir aišku, kodėl ne itin meistriš
ki paveikslai atsidūrė šedevrų
kaimynystėje: tai ta naujiena,
kurią ir žadėjo paroda, bet man
atrodo, kad juos reikėjo pateikti
kažkaip kitaip, dabartinis eks
ponavimo būdas sutrikdo. Ne
slepiu, kad nematytus kūrinius
apžiūrėjau su dideliu smalsu
mu ir susidomėjimu. Kita ver
tus, jie privertė susimąstyti:
o ar tikrai vertėjo perkelti ak
centą nuo vertingiausių Kalpo
ko kūrinių į naujus atradimus?
Paroda papildyta anksčiau ne
matytais paveikslais, kuriuos
paskolino net vienuolika savi
ninkų. Kuratorei nebuvo leng
Petras Kalpokas. Ruduo. 1921. Drobė, aliejus. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
va juos surinkti. Tačiau kiek tai
kad pradingo geriausi Kalpoko paveikslai. Šioje parodo
pakeičia Kalpoko įsivaizdavimą mūsų akyse? Ar tie
je radau atsakymą, ir prisipažinsiu, tai buvo nelauktas
privačių asmenų rinkiniuose esantys darbai nusipelno
atradimas. Paveikslų, žinoma, neišvydau, bet ekspozi
būti pristatomi kaip parodos pagrindinis atradimas?
cijos dokumentinėje dalyje aptikau pirmą kartą parody
Abejočiau.
tas kelias pradingusių paveikslų nuotraukas. Trys iš jų
darytos Jano Bułhako, viena – nežinomo autoriaus. Ke
Laima Laučkaitė: Tarpukariu Lietuvoje susiformavo
turi lietuviški ar latviški peizažai, bet užtenka ir nedi
nuomonė, kurią meno istorikai plėtojo ir vėlyvuoju soviet
delės nespalvotos nuotraukos, kad įsitikintum jų meist
mečiu, kad trečiasis dešimtmetis Kaune buvo Kalpoko
ryste – XX a. pradžioje pamėgtas kvadratinis formatas,
aukščiausio kūrybinio pakilimo metas. Taip vertina ir
puikus proporcijų, erdvės pojūtis, Kalpokui būdingas
Nijolė Tumėnienė, rimčiausia jo kūrybos tyrinėtoja. Tuo
upelių, kalvų, augmenijos formų judėjimas, net toninis
metu jis sukūrė stiprių kūrinių, pasukęs į tradiciškesnę,
spalvų „suvedimas“. Tai tie „dvasios peizažai“, kurie
konservatyvesnę raišką, pakeitęs ikonografiją – anks
atsirado sudėtingoje impresionizmo, simbolizmo, sece
čiau dominavusį peizažo žanrą pradėjo nusverti por
sijos sampynoje, įtakoti latvių tapytojo Vilhelmo Purvi
tretai ir kompozicijos su figūromis. Man gi įdomiausias
čio, norvego Fritzo Thaulowo, vokiečio Walterio Leisti
XX a. antrasis dešimtmetis, ypač pirmoji jo pusė, kai
kowo peizažų. Iš tiesų klasikos vardo verti paveikslai!
Kalpokas blaškėsi tarp Miuncheno, Solduno, Mintaujos.
Po 1910 m. trisdešimtmetis dailininkas gerai pažino Vo
Kauno retrospektyvai akomponavo du kiti su Kalpoku
kietijos, Latvijos meno tendencijas, bendravo su įvairių
susiję renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje:
tautų menininkais, dalyvavo ne tik pirmosiose Lietuvių
taip pat Nijolės Tumėnienės kuruota Kalpoko peizažinių
dailės draugijos parodose Vilniuje, bet ir Rygos, Miun
etiudų paroda ir iš Paryžiaus per Taliną atvežta Balticheno „Sezessiono“, Frankfurto, Drezdeno dailės paro

naujasis židinys-aidai 2020 / 8

15

Laimą Laučkaitę ir Rasą Žukienę kalbina Giedrė Jankevičiūtė

jos simbolizmo ekspozicija „Laukinės sielos“ arba, kaip
kai kas siūlo, „Nesutramdomos sielos“, kurioje pristatyti
bene trys ar keturi Kalpoko paveikslai. Galbūt sutelkti
Kaune šie darbai būtų pastiprinę parodą, padėję sudėlioti tuos trūkstamus akcentus?
Laima Laučkaitė: Abejoju, ar jie būtų pakeitę vaizdą,
nors Vilniuje rodyti etiudai galėtų išryškinti Kalpoko
pamėgtų ikonografinių motyvų – upelių, debesų, galin
gų medžių lajų ištakas ir genezę.
Tuomet leiskit paklausti, o kaip jūs pačios dėliotumėt
Kalpoko kūrybos naratyvą, ką jame labiausiai akcentuotumėte, jei jums būtų pasiūlyta surengti retrospektyvinę
šio dailininko kūrybos apžvalgą?
Rasa Žukienė: Kiekvieno dailininko kelyje yra sėk
mių ir nesėkmių. Tačiau jei kalbam apie klasikus, ži
noma, kad akcentuočiau tai, už ką mes juos vertinam.
Taigi pagrindinį parodos stuburą formuočiau iš geriau
sių darbų. Geriausių ta prasme, kad tiksliausiai atitin
kančių vienos ar kitos stilistinės krypties, kuria sekė
dailininkas, meistriškumo ir estetikos kriterijus. Verta
rodyti ir deviacijas, tačiau išryškinant tas, kur autorius

nepraradęs įgūdžių, atvirkščiai – pritaiko juos kaip nors
nelauktai, netikėtai. Kitaip sakant, įtraukčiau meni
nius nušvitimus, fantazijos proveržius, o ne kūrybos
duobes ir užtemimus, ištinkančius dėl ligos, nevilties,
kas be ko, neslėpsim, ir piktnaudžiavimo alkoholiu.
Kalpoko atveju, mano akimis, pritarčiau Laimai, auksi
nis laikotarpis truko iki Pirmojo pasaulinio karo, nors ir
vėlesnėje jo kūryboje yra įdomybių ir gerų kūrinių.
Būtinai išskirčiau ikonografines grupes pagal moty
vą, temą. Pavyzdžiui, Kalpoko firminis ženklas – upe
liai. Sutelkus juos vienoje dalyje, išryškėtų šio realisti
nėmis priemonėmis perteikto motyvo simbolika ir tam
tikra jo vaizdavimo įvairovė Kalpoko kūryboje. Tai pa
dėtų atskleisti ir Kalpoko ryšį su latvių dailininkais Jo
hannu Walteriu ir Vilhelmu Purvičiu, iš kurių jis mokė
si. Apie tai rašoma visose Kalpoko biografijose, bet juk
žiūrovas nežino, kuo tas ryšys pasireiškė, asmeninėje
parodoje tiktų tai atskleisti. Latvijos segmentas labai
svarbus, norint pažinti ne tik Kalpoko biografiją, bet ir
jo kūrybos raidos logiką. Beje, labiau išplėtota sąsaja
su Latvija paaiškintų ir kodėl Kalpoko darbai atsirado
Latvijos nacionalinėje dailės kolekcijoje.
Be jokios abejonės būtų labai įdomu susieti dailininko
kūrybą ir jo asmeninio gyvenimo posūkius. Olga Dube
neckienė buvo svarbiausia Kalpoko gyvenimo
moteris: ir jo mūza, ir demonas. Ji pakeitė jo kū
rybos kryptį, įkvėpė sukurti visą eilę figūrinių
kompozicijų, portretų. Kalpoko archyve išliko
didžiulis pluoštas fotografijų, kurias jis padarė
režisuojant Olgai, jos nurodymu. Ne mažesnis
pluoštas tokių fotografijų saugomas ir Dube
neckienės rinkinyje Teatro, muzikos ir kino mu
ziejuje; šis muziejus net buvo surengęs puikią
Dubeneckienei dedikuotą parodą, kurioje susie
jo fotografijas su jos pačios ir jos abiejų vyrų –
Vladimiro Dubeneckio ir Kalpoko – kūriniais,
vaizduojančiais Olgą įvairiais pavidalais – kaip
amazonę, nerūpestingą poilsiautoją su kamuo
liu pliaže, tiesiog žavingą gražuolę. Ši interpre
tacija galėjo būti perkelta į Kalpoko asmeninę
parodą, būtų puikiausiai tikusi, tai tikrai labai
vykęs sprendimas.
Išskirčiau Kalpoko gyvenimui ir kūrybai su
prasti svarbų Italijos periodą. Juolab kad tam
irgi yra puikus pagrindas – bene pernai Lietu
vos dailės muziejaus išleistas išsamus katalogas
apie Italijos motyvus Lietuvos dailininkų kūry
boje, Kalpokas jame pristatytas gan išsamiai ir
įvairiapusiškai. Gal net pamėginčiau susieti jū
ros vaizdus skirtingais jo kūrybos etapais.

Petras Kalpokas. Balerinos Olgos Dubeneckienės-Švedės portretas. 1925.
Drobė, aliejus. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
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Puiki mintis! Iš tiesų jūra Kalpoką ypatingai
žavėjo, bet Baltijos pajūrį trečiame dešimtmetyje
jis tapė ne tik dėl ypatingo emocinio santykio, tai
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daryti skatino to meto politika, kuriai kovos dėl Baltijos,
dėl pajūrio tema buvo labai svarbi. Daugelis dailininkų
buvo įtraukti į šią simbolinę kovą. Taigi net jaukūs Kalpoko pajūrio žvejų nameliai nėra tokie paprasti ir nekalti
kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Vertėtų tai aiškiai pasakyti,
padėti žiūrovams pažvelgti į šiuo paveikslus ne per menamą realizmo prizmę, bet pamatyti ir jų simbolinę reikšmę.
Rasa Žukienė: Kita vertus, Kalpokas visuomet buvo
žinomas ir dėl savo autoportretų kaip vienas iš nedau
gelio mūsų dailininkų nuosekliai, skirtingais gyvenimo
etapais vaizdavęs save. Sutelkus šiuos autoportretus į
vieną segmentą, būtų paranku
papasakoti ir apie menininko
savivoką, jos kaitą, ir kartu pa
teikti daugiau žinių apie Kal
poko biografiją, gyvenimo po
kyčius, palikusius įspaudus jo
laikysenoje, veide, figūroje, ap
rangoje, kuriuos pats autorius
taip tiksliai užfiksavo.
Laima Laučkaitė: Prie Rasos
pasiūlytų akcentų pridėčiau
ryškų šveicariškąjį epizodą, kai
1909 m. dailininkas kartu su
pirmąja žmona, Rimto Kalpo
ko motina, vengrų kilmės poe
te Elizabet F. Schwarz, pabėgo
iš Miuncheno ir, nupirkęs 300
kv. metrų žemės Solduno kai
me netoli Askonos, pasistatė
palaikę trobelę, maitinosi tuo,
ką patys išaugindavo. Iš pir
mo žvilgsnio toks poelgis atro
do keistai, tačiau jis atspindi to
meto Vakarų menininkų, inte
lektualų dvasinius ieškojimus.
Prie Askonos miesto kylantis Monte Verità – Teisybės
kalnas – amžių sandūroje tapo teosofų, anarchistų, vi
sokios rūšies bohemos pamėgta vieta, čia įsikūrė alter
natyvaus gyvenimo būdo komuna, kurios nariai pro
pagavo ir praktikavo grįžimą į gamtą, dvasios ir kūno
vienybės idėjas, vegetarizmą, nudizmą, natūralią selfsustained buitį. Kalpokas gyveno ir kūrė Alpėse, įkvėp
tas naujųjų vakarietiškų idėjų. Ir šiandieną tos idėjos
skamba šiuolaikiškai, tad dailininką būtų nepaprastai
įdomu aktualizuoti šiuo aspektu.
Be to, tai pagrįstų ir Kalpoko darytos trečio dešimtme
čio pajūrio kopose pozuojančios nuogos Olgos nuotraukos.
Laima Laučkaitė: Taip, taip, juk Olga Švedė ar Schwede,
nelygu, su kuria kalba jos pavardę siesime, irgi domėjosi
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natūrizmu, vokiečių išraiškos šokiu, diegė šias idėjas Kau
ne. Petrui Kalpokui nudizmo praktikos, baletas po atviru
dangumi nebuvo jokia naujiena, jis prisidėjo prie mylimos
moters saviraiškos, nes ir pats domėjosi šiais dalykais.
Ar būtumėte atskleidusios Kalpoko vėlyvąją tragediją,
bent hipotetiškai svarsčiusios apie aplinkybes, pastūmėjusias jį baigti gyvenimą itin brutaliu ir skausmingu būdu?
Laima Laučkaitė, Rasa Žukienė: Apie tai būtinai
reikėtų kalbėti. Ir Kalpoko, ir kito tos epochos klasiko
skulptoriaus Juozo Zikaro mirtys susijusios su politi

Petras Kalpokas. Pietinės Šveicarijos vaizdelis. 1915. Drobė, aliejus.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

nių aplinkybių permainomis, su supratimu, kad visa,
kas geriausia, negrįžtamai praėjo, o prieš akis – ne
laisvės ir priespaudos metai. Tada gal ir Kalpoko pa
veikslas „Vėjas iš jūros“ (1942) nebeatrodytų beprasmis
ir nuobodus. Tikėtina, kad žiūrovai labiau įsijaustų į
dailininko būseną, įsivaizduotų, ką jis turėjo išgyventi
galvodamas, kad tik vėjas ir tegali laisvai keliauti įvai
riomis kryptimis, o žmonės nebelaisvi, jis pats yra at
kirstas nuo to pasaulio, kuris kadaise jam taip patiko,
teikė tiek džiaugsmo. Jo jaunystės vietos – Miunchenas
Vokietijoje, Genuja ir Roma Italijoje – tuo metu buvo
apimtos karo, tik Šveicarija išliko neutrali, bet visiškai
neprieinama. Paskutinis smūgis buvo sugrįžusi sovie
tų okupacija, atėmusi bet kokias viltis, kad gyvenimas
grįš į vėžes. O dar amžiaus našta, pablogėjusi sveikata,
užgesusi meilė... Jei diskretiškai nutylime apie savižu
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dybę, bent hipotetiškai neanalizuojame, kas prie jos pri
vedė, nei Kalpoko asmeninės dramos, nei jo ir jo kartos
tragedijos pakankamai neišryškinsime.
O ką darytumėte su pagal užsakymus arba taikantis prie naujų politinių bei kultūrinių tvarkų sukurtais
Kalpoko kūriniais, kurie jam kaip menininkui garbės
anaiptol nedaro, jau nekalbant apie klasiko vardą, kurio šitaip tapydamas jis niekada nebūtų pelnęs?
Rasa Žukienė: Socialinė dailėtyra šiandien mums siū
lo labai parankius instrumentus tokio pobūdžio dailės
interpretavimui ir pateikimui. Kunigaikščiai liudija
nacionalinės tapatybės ieškojimų laiką ir tuometinės
mūsų dailės vieną ryškią negalią. Neturėjome gerą
akademinį išsilavinimą gavusių dailininkų, kurie būtų
pajėgę bent kiek patraukliau atvaizduoti Viduramžių
valdovus. Ta pati negalia Kalpokui pakenkė ir tapant
sovietams. Jis juk buvo peizažistas, na, dar portretisto
gyslelę turėjo, o figūrinė kompozicija jam taip ir liko
neįveiktas iššūkis. Parodoje suformuočiau atskirą spe
cialų skyrių ir pateikčiau Kalpoko politinę dailę kaip
socialinį, o ne estetinį fenomeną. Socialinę dailėtyrą
pasitelkčiau ir rodydama Kalpoko portretus. Jie irgi la
bai netolygūs meniniu požiūriu, tačiau parodo dailinin
ko ryšių tinklą, jo bendravimo ratą. Padedant parodos

architektūrai, išskirčiau meniškiausius, bet rodyčiau
visus, nes tai įdomus ir iškalbingas tarpukario Kauno
socialinis pjūvis. Žinoma, būtini paaiškinimai, kas gi
tie asmenys, kuriuos įamžino dailininko teptukas. Atsi
skirtų šeimos narių portretai, bičiulių portretai, sukurti
jaučiant simpatiją, emocinį ryšį, dėl to dažnai meniškes
ni, ir portretai, nutapyti dėl pinigų ir įtakos – vieni jų
visiškai formalūs, sausi, neišraiškingi, kiti visai pavykę.
Laikas mums pasimokyti iš Londono nacionalinės port
retų galerijos ir per portretus pasakoti mūsų istorijai
reikšmingus dalykus. Kalpoko atveju atskirą grupę su
darytų, pavyzdžiui, aktorių portretai.
Turbūt atskiro skyriaus prašytųsi ir jūsų jau aptarti
naujai į viešumą patenkantys Kalpoko kūriniai? Pap
rastai nacionaliniai muziejai, legitimuojantys juose pristatomų menininkų kūrinius, su naujais atradimais
elgiasi labai atsargiai. Ar pritariat tokiam drąsiam
privačiose kolekcijose atsiradusio Kalpoko pristatymui,
kaip šiuo atveju?
Laima Laučkaitė: Nematyti, naujai atrasti Kalpoko
kūriniai buvo pagrindinė šios parodos intriga. Puiku,
kad kolekcininkai pasiryžę ieškoti karo metais dingusių
darbų, dalijasi su visuomene savo radiniais. Vis dėlto iš
to, ką pamačiau parodoje, nedrįsčiau optimistiškai teig

Petras Kalpokas. Mintaujos barono pilies interjeras. 1912. Kartonas,
drobė, aliejus. Šiaulių „Aušros“ muziejus
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Petras Kalpokas. Mintaujos barono pilies interjeras.
1912. Nugarinė pusė
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Kaip parodyti klasiką: Petro Kalpoko retrospektyva Kaune

ti, kad mums jau pavyko susigrąžinti tą gerąjį praras
tąjį Kalpoką. Tai, kas eksponuojama, deja, neprilygsta
mano minėtiems nuotraukose užfiksuotiems kūriniams.
Dalis paveikslų neabejotinai priklauso Kalpoko teptu
kui, nors, kaip sakiau, nėra patys geriausi ankstyvosios
jo kūrybos pavyzdžiai, tačiau dalis neatrodo jam labai
būdingi. Autoritetinga XX a. pradžios Latvijos
dailės specialistė Kristiana Abele, tyrinėjusi Kal
poko kūrybą ir jo ryšius su Rygos meno scena, yra
tiksliai apibūdinusi savitą jo ankstyvųjų peizažų
stilių. Pasak Abelės, to laikotarpio jo tapysena
pasižymi polinkiu į dinamiškus liepsnos pavi
dalus primenančias struktūras, būdingas dan
gaus traktavimui, lapijai, šešėliams, net potėpių
dygsniams. Tuo tarpu kai kurių parodos peizažų
vaizdo statika, atskiros detalės, pavyzdžiui, kone
mechaniškai smulkiais teptuko brūkštelėjimais
nutapyti debesys, verčia abejoti Kalpoko auto
ryste, nors ją, tikėtina, patvirtina ekspertų išva
dos. Beje, autorystę patvirtinančių įrodymų prie
naujai atributuotų Kalpoko kūrinių labai pasi
gedau. Sutinku, kad parodos formatas tam gal
nėra pakankamai pritaikytas, todėl apsišarva
vusi kantrybe laukiu jų pasirodant parodos ka
taloge, kuris mano žiniomis rengiamas ir turėtų
pasirodyti kitais metais. Gaila, kad jau uždarius
parodą. Šią praktiką leisti katalogą po parodos
irgi būtų laikas keisti, taip elgiamasi tik iš bėdos,
o čia tokios problemos lyg nebuvo.
Vakarų menotyra turi nemažai patirties su
specialistų abejones keliančiais vieno ar kito au
toriaus kūriniais, turi būdų juos atitinkamai pri
statyti. Man atrodo, kad šiuo atveju prasmin
ga pasitelkti italų sukurtą ir išplatintą terminą
dubbia, išreiškiantį abejonę: gal originalas, o gal
ir ne. Tuomet visiems aišku, kad kalbame apie
atskirą artefaktų kategoriją, apie kūrinius, ku
rie dar nėra iki galo identifikuoti. Mums kol kas tokios
praktikos trūksta. Prisimenu, kokia įdomi ir vaisin
ga diskusija kolegos Viktoro Liutkaus iniciatyva vyko
Edmundo Armoškos galerijoje dėl Antano Samuolio
kūrinių. Tąsyk išsiaiškinta daug dalykų apie Samuolį,
jo recepciją, iškeltos hipotezės, iš kur galėjo atsirasti
šio tapytojo stilių kartojantys ar imituojantys paveiks
lai, atskirti neabejotini orginalai ir vėlesnės kartotės.
Ši diskusija – gerasis pavyzdys, nevertėtų tokios patir
ties pamiršti. Kaip bebūtų, su autorystės legitimavimu
niekada negalima skubėti, tai ilgas procesas. Ypač at
sargiai į tai turėtų žiūrėti nacionalinio lygmens meno
institucijos, formuojančios kanoną, kurį kartą priėmus
ne taip paprasta pakeisti.

surastų kūrinių ekspozicija būtų tapusi atskira paro
dos dalimi; galbūt ji galėjo būti įrengta tame atsišakoji
me, kuris paskirtas portretinei Kalpoko dailei. Tuomet
struktūriškai ši parodos dalis būtų suvokiama kaip sa
votiška laboratorija, neužbaigta, bet dėl privačių kolek
cijų atsiradimo ir jų sudarytojų suaktyvėjimo būtina ir

Rasa Žukienė: Pritarčiau, kad ir muziejus, ir parodos
žiūrovai, ir Kalpokas būtų daugiau laimėję, jei naujai

Ar nemanytumėt, kad tarp parodos naujienų vertėtų
iškelti ne tik privačių, bet ir valstybinių kolekcijų atradi-
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Petras Kalpokas. Nugaros etiudas. 1936. Drobė, aliejus, tempera.
Kauno miesto muziejus

svarbi. Sutelkus į visumą, būtų labiau išryškėjęs nau
jai surastų kūrinių korpuso dydis, matytųsi jų pobūdis,
įvairovė. Be abejo, prie kiekvieno iš šių kūrinių būtų
reikėję pateikti jo kilmės istoriją, įrodančią, kodėl kū
rinys priskirtas Kalpokui. Tuo požiūriu informatyvios
kai kurių naujai surastų paveikslų nugarinės pusės.
Kitų šalių muziejuose teko matyti, kad nauji atradimai
pristatomi etiketėje reprodukuojant ir antrosios pusės
fotografiją, ir kilmės dokumentus. Be kita ko, tai būtų
ir pamokoma, skatintų žmones įsižiūrėti į meno kūri
nius, geriau suvokti, kaip jie identifikuojami, pagal ko
kius požymius atpažįstami. Tokių žinių mūsų publikai
nepaprastai trūksta. Kalpoko atvejis parankus pradėti
tokį lavinimą.
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mus? Pavyzdžiui, mane itin pradžiugino puikus pastelinis 1908 m. Kalpoko autoportretas iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, kurį muziejui 2016 m. padovanojo ponia
Andres Kehle-Jandl. Paveikslas priklausė jos patėviui
architektui ir kolekcininkui Franzui Maerzui, gyvenusiam Friedrichshafene ant Konstancos ežero kranto, ne
taip toli nuo Kalpoko gyvenime ir kūryboje ryškų pėdsaką palikusių Šveicarijos Alpių ir Monte Verità. Įdomu,
kokiais keliais paveikslas pateko į Maerzo rankas, ar
tarp jo ir Kalpoko buvo koks nors ryšys? Nuostabūs ir du
pasteliniai peizažai iš Čiurlionio muziejaus kolekcijos.
Ankstesnėse publikacijose apie Kalpoko kūrybą jų nėra,
parodose, išskyrus Kalpoko retrospektyvos išvakarėse
eksponuotą Osvaldo Daugelio parengtą „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“, bent man jų irgi neteko matyti,
o jie suteikia naujų spalvų Kalpoko simbolisto paveikslui. Mane asmeniškai nustebino ir „Nugaros studija“
(1936) iš Kauno miesto muziejaus, tiksliau, kompozitoriaus Juozo Gruodžio palikimo. Buvau mačiusi šį kūrinį
Gruodžio namelyje, tačiau parodoje itin išryškėjo, kaip
puikiai jame nutapyta nuoga moteris; paveikslas beveik
reabilituoja Kalpoką kaip figūrų tapytoją. Tai įtaigus,
paveikus, labai įdomus darbas, vertas išskirtinio dėmesio. Beje, karo išvakarėse sukurta nuogų paauglių maudynių Neryje nuo Vilijampolės pusės scena atskleidžia,
kad Kalpokas į ketvirto dešimtmečio pabaigą, kaip ir
daugelis to meto dailininkų, bandė persiorientuoti į figūrinę dailę. Gal netgi ieškojo įkvėpimo ir orientyrų pasidairydamas į to meto Vokietijos tapybą, kuri po 1933 m.
radikaliai pasuko atgalios į akademizmą ir bydermejerį. Tikėtina, kad jis tradiciškai galvojo, jog Vokietija
vis dar, kaip ir jo meninės karjeros pradžioje, nustato
europinius meninės kultūros standartus. Šitie dalykai
man įstrigo kaip platesnių interpretacijų reikalaujantys parodos atradimai. Ką panašaus pastebėjote jūs?
Rasa Žukienė: Pridurčiau, kad Kalpoko undinės, šal
tinių nimfos arba iš bendro jo tapybos konteksto iškren
tanti romantiška „Milda“ (1934) galėjo būti įkvėptos
vokiškosios kultūros šalyse be galo populiaraus sim
bolizmo epochos autoriteto Arnoldo Böcklino. Tai labai
netolygus ir eklektiškas dailininkas, sukūręs iš tiesų
puikių paslapties šiurpuliukais persmelkiančių kompo
zicijų, ir tiesiog juokingų erotinės nuotaikos mitologinių
scenų. Amžininkai kartais nežinojo net kaip reaguoti į
kai kuriuos jo kūrinius. Panašiai buvo ir su Kalpoku.
Nė vienas iš jo kunigaikščių nepateko į M. K. Čiurlionio
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galerijos rinkinį, tai buvo generolo Vlado Nagevičiaus
skonio menas, kurį Paulius Galaunė toleravo tik iš pa
garbos Kalpoko ankstyvajam talentui ir nuopelnams
nacionalinei tapybos mokyklai.
Labai džiaugiuosi, kad paroda sutraukė palyginti
daug žmonių. Pasak vienos salių budėtojos, ateina pati
įvairiausia publika, greta įprastų veidų – daugybė ne
matytų naujų, nemažai ir moksleivių, daug studentų,
kurie lankosi ir pavieniui, ir grupėmis. Matau tame dar
vieną muziejaus atsinaujinimo ženklą, kas be ko, ir dė
mesį mūsų klasikai.
Laima Laučkaitė: Paroda pavadinta „Petras Kalpo
kas ir jo aplinka“. Aplinkoje būta įdomių momentų, ji
čia labai reikalinga, tačiau jos pasigedau. Pavyzdžiui,
XX a. pradžioje Kalpokas pateko į Latvijos vokiečių
aplinką, bendravo su įtakingais vokiečių baronais, į ku
rių draugiją jį įvedė mokytojas, mentorius ir tos draugi
jos narys dailininkas Johannas Walteris. Apie 1903 m.
Kalpokas daugiau nei metus gyveno barono Karlo Man
teuffelio Katzdangeno dvare; baronas 1904 m. mecena
vo dailininko studijas Miunchene. 1912 m. jis gyveno
barono Nikolajaus von Rummelio dvare Belmonte, Gri
voje-Semillengalene, 1913 m. – barono von der Roppo
dvare „Niša“ Vitebsko gubernijoje. Kalpoko parodą Min
taujoje 1912 m. pabaigoje suorganizavo baronienė Ma
ria von Medem. Neabejotinai Kalpokas tuose dvaruose
tapė portretus, interjerus, parkų scenas. Būtų įdomu
nustatyti, kuris iš jo lankytų dvarų pavaizduotas Šiau
lių „Aušros“ muziejui priklausančiame paveiksle. Jau
nystėje artimiausi Kalpoko draugai buvo jauni Kuršo
vokiečiai, Miunchene jis gyveno kartu su iš Mintaujos
kilusiu rašytoju Johannesu von Guentheriu, bičiulia
vosi su rašytoju ir dailininku Herbertu von Hoerneriu,
rašytoju Bruno Goetzu. O jei pridėsime, kad Rygoje
XX a. pradžioje Kalpokas dalyvavo ne latvių, o Baltijos
vokiečių dailininkų susivienijimo „Baltisches Kunstler
bund“ parodose, tai išvysime naują, nežinomą lietuvių
klasiko aplinkos pusę.
Man belieka tik apgailestauti, kad žurnalo formatas
neleidžia mūsų pokalbio plėtoti toliau. Vis dėlto manyčiau, kad ryškiausi įspūdžiai buvo įvardyti, pagrindinės idėjos išsakytos. Tęsime diskusiją su kolegomis iš
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir labai lauksime šios
etapinės parodos katalogo, dokumentuojančio tai, kas
pristatyta ir atskleista Petro Kalpoko parodoje.
!
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Atmintis

Savo atminties besibaiminančios
Vilniaus sienos
Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė

Kodėl mes visuomet saugome publiką nuo to,
ką ji turėtų žinoti?
Esther Shalev-Gerz1

Buvęs Vilniaus žydų getas iš lėto pasipildo naujais at
minties artefaktais. Manto Jančiausko režisuotas Glaistas liudininkų balsais įgarsino buvusio geto gatves, kie
mus ir pastatus. Praeities akimirkas atvėrė prancūzų
žurnalisto, istoriko Marcelio Cerfo XX a. ketvirtame
dešimtmetyje Vilniuje sukurtų fotografijų vieša ekspo
zicija. Bendrą sunaikintos Vilniaus žydų bendruomenės
atminties paveikslą papildo žalvario plytelių punktyrai,
žymintys bendruomenei svarbių asmenybių gyvenamą
sias vietas, skulptūriniai akcentai. Neabejotinai stipriau
sia iniciatyva – „Vardai“ ir ją papildžiusi buvusio geto
teritorijoje rastų fotografijų paroda buvusios Mato Stra
šuno bibliotekos languose. Savo vietą bendrame žemė
lapyje turi ir gatvės meno projektas „Sienos prisimena“.
Tai naujas atminties ženklas Vilniaus miesto sena
miestyje. Jį 2019 m. įgyvendino Lina Šlipavičiūtė-Čer
niauskienė ir Lauryna Kiškytė. Menininkės buvusio žydų
geto teritorijoje sukūrė penkis atvaizdus, skirtus Holo
kausto metu sunaikintai Vilniaus žydų bendruomenei,
kurios, kaip teigia autorės, „neturime teisės pamiršti“2.
Sušvelnindamos konstruojamą atmintį menininkės siū
lo prisiminti „laiką, kai tie žmonės Vilniuje buvo tiesiog
laimingi. Šie šviesūs prisiminimai turi būti matomi:
kaip tie žmonės čia dirbo, augo, kūrė šeimas, seno...“3
(čia ir toliau kursyvas citatose mano, – R. S.-K.). Toks
yra ir šio projekto tikslas – prikelti „istorines tarpukario
Vilniaus žydų gyvenimo akimirkas naujam gyvenimui.
Ant tų sienų, kurios dar prisimena tuos žmones. Meni
ninkus, dvasininkus, pirklius, vaikus, tėvus – žmones,
kurie Vilniuje gyveno savo gyvenimą ir juo džiaugėsi“4.
1
Lietuvos Respublikos ambasada Londone, „Memory Parks. Contemporary Art and the Litvak Story“, [diskusijos video transliacija],
Londonas, 2020-05-29, in: https://www.facebook.com/ambasadaJK/
videos/557432558298203/UzpfSTE2OTY5Njg5NTcwOTEwNjY6Mjk4NDY4NzU3MTY1MjUyNQ, (2020-06-14), 00:55:28.
2
Sienos prisimena / Walls That Remember, „Apie projektą“, 2019-09-06,
in: https://www.facebook.com/wallsthatremember, (2020-06-13).
3
Ibid.
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Vaikštantys Vilniaus senamiestyje tikriausiai yra
matę stilizuotus, graffiti technika atliktus žydų atvaiz
dus. Jų dar nematę – gali tai padaryti projekto svetai
nėje5 ar apžiūrėti gyvai. Atvaizdus Šlipavičiūtė-Čer
niauskienė ir Kiškytė sukūrė pagal Lietuvos, Lenkijos
ir Izraelio skaitmeniniuose archyvuose atsirinktas fo
tografijas, kurių dauguma ten pateko iš leidinių apie
žydišką Vilnių6. Tarpukario Vilniuje nufotografuotus
žydus menininkės prišaukė atgal į buvusį getą. Sugrą
žino juos beveik į tas pačias miesto vietas, kuriose juos
sustabdė fotografai arba, paisydamos monumentalių
piešinių specifikos ir statinių savininkų norų ir nenorų,
atvaizdams parinko naujas vietas.
Grafičius „Berniukai su laikraščiais“, „Išminčius“,
„Vyras iš prekybos rajono“, „Prekeivis“ ir „Susitikimas“
iš visų pasiūlytųjų pasirinko Vilniaus miesto savival
dybė ir skyrė lėšas jų įgyvendinimui7. Projektas su
laukė kitų institucijų ir miesto gyventojų palaikymo8,
jo tęstinumą Merkinėje, Salantuose ir Utenoje 2020 m.
paskatino šių miestų bendruomenių ir organizacijų su
sidomėjimas iniciatyva. Žvelgdami į viešai cirkuliuojan
čią informaciją, matome projektui rodomą palankumą,
todėl įdomu užklausti, kokį prieškario Vilniaus žydų
bendruomenės atminimą konstruoja šis istorinės ir po
litinės atminties projektas ir kaip? Ką konstruojama
atmintis liudija apie šiandienius Vilniaus gyventojus?

„Sienos prisimena“ kaip politinės
valios konstruojama atminties vieta
Šiame straipsnyje į projektą „Sienos prisimena“ –
grafičių seriją, virtualioje platformoje publikuojamas
fotografijų kopijas ir kontekstinius projekto aprašy
mus – yra žvelgiama kaip į kolektyvinės atminties
Ibid.
www.kiauraisienas.lt.
6
Interviu su projekto „Sienos prisimena“ autorėmis, 2020-06-13.
7
Vilniaus miesto savivaldybė, „Pamatyk jau įgyvendintus projektus
mieste“, in: https://vilnius.lt/lt/kuriu-vilniu/pamatyk-jau-igyvendintusprojektus-mieste/#a18, (2020-06-13).
8
Interviu su projekto „Sienos prisimena“ autorėmis.
4

5
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konstruojamą atminties vietą (pranc. lieux de mémoire).
Atminties vietų terminą suformulavęs prancūzų istori
kas Pierre’as Nora jas apibūdino kaip fenomeną, gims
tantį susidūrus istorijai ir atminčiai ir kurį užpildančios
prasmės kinta kartu su atminties vietas steigiančios
socialinės grupės poreikiais patvirtinti savo kaip gru
pės tapatumą9. Tai vyksta permąstant ir į dabarties
apyvartą grąžinant pasirinktus praeities fragmentus10,
t. y. įvardijant norimus atsiminti istorijos momentus ir
nustatant, kaip jie turi būti atsimenami. Atminties vie
tomis gali tapti fizinės vietos, objektai, atminimo ritu
alai ir institucijos, kurioms suteikiama simbolinė pras
mė ir kurių atsiradimą lemia valia prisiminti11. Jų visų
funkcija yra įkūnyti visuomenės pasirinktas prasmes ir
neleisti jų pamiršti.
Projekto „Sienos prisimena“ atveju, valia prisimin
ti buvo realizuota bent dviem lygmenimis. Visų pir
ma, tai Šlipavičiūtės-Černiauskienės intencija iš pra
eities ištraukti ir į Vilniaus miesto bendruomenės
kultūrinę atmintį grąžinti laikotarpį, kurį „per mažai
prisimename“12. Kitas valios prisiminti dėmuo nusilei
do iš viršaus – iš sostinės savivaldybės, kuri atsirinko
konkrečius grafičius iš visų pasiūlytų, skyrė finansavi
mą ir suteikė reikiamus leidimus projektui įgyvendinti

Išminčius (Gaono g. 4). Nuotraukos iš facebook.com/
wallsthatremember

viešosiose miesto erdvėse. Tad pasinaudojus egzistuo
jančiais mechanizmais, intencija prisiminti Vilniaus
žydų bendruomenę iš apačios pakilo į savivaldos darbo
tvarkę ir, įgavusi institucinį palaikymą, buvo įgyven
dinta miesto centrinėje dalyje. Ir ne tik. Menininkės
9
Pierre Nora, „Between Memory and History: Les Lieux de
Mémoire“, in: Representations, 1989, nr. 26, p. 19, in: http://links.jstor.
org/sici?sici=0734-6018%28198921%290%3A26%3C7%3ABMAHLL
%3E2.0.CO%3B2-N, (2020-06-11).
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Sienos prisimena / Walls That Remember, „Apie projektą“.
13
„Atidengtas paskutinis „Sienos prisimena“ projekto grafičio kūrinys“, in: https://www.bernardinai.lt/2019-10-08-atidengtas-paskutinis-
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intencija buvo realizuota vizualine ir verbaline formo
mis, kurios rado savo vietą virtualioje viešojoje erdvėje:
naujienų portaluose, televizijoje, specialiai projektui su
kurtoje internetinėje svetainėje ir socialinių tinklų pa
skyrose. Valia prisiminti Vilniaus miesto praeitį, tapusi
matoma ir girdima, grįžo į iš apačios kylančią bend
ruomenės iniciatyvą. Kadangi savivaldybė finansavo
tik dalies menininkių pasiūlytų piešinių įgyvendinimą,
šiuos sukūrus, Senamiesčio bendruomenė skyrė sutelk
tinį finansavimą (angl. crowdfunding) realizuoti dar
vieną grafitį13.
Taip cirkuliuojanti valia atsiminti projektą „Sienos
prisimena“ leidžia priskirti Aleidos Assmann apibrėžtai
politinės atminties formai14, konstruojančiai pilietinės
visuomenės ideologiją, kolektyvines tapatybes ir įgali
nančią visuomenės politinį dalyvavimą15. Pažymėtina,
kad analizuojamas projektas laikytinas tik viena iš Vil
niaus politinės atminties, steigiančios ir įtvirtinančios
žydiško Vilniaus atmintį, sudėtinių dalių. Vilniaus sa
vivaldybė žydų atminimą miestui grąžina palaikydama
ir įgyvendindama įvairias skirtingos apimties ir vertės
iniciatyvas: paminklų tam tikroms asmenybėms ir įvy
kiams statymą, smulkesnių meninių akcentų įrengimą,
memorialinių erdvių formavimą, atminties institucijų
atkūrimą ar steigimą, viešai atliekamus ritualus. Pa
minėtina žydų atminties iniciatyva – LR Ministro Pir
mininko tarnybos remtas ir Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejaus įgyvendintas projektas „Lietuvos žydų
bendruomenės Holokausto akivaizdoje: (ne)užmiršti
vardai ir likimai“16. Viena iš šio projekto dalių – Lietu
vos žydų genocido aukų atminimo dieną įvairiose viešo
siose erdvėse vykstantys Holokausto aukų vardų skaity
mai. Mums įdomūs 2013 m. skaitymai Vilniuje, kuriuos
lydėjo efemeriška akcija – buvusio Vilniaus geto griu
vėsiuose rastų fotografijų skaitmeninės projekcijos ant
buvusios geto bibliotekos ir geto kalėjimo sienų17. Dalis
šių fotografijų iki šiol yra eksponuojamos bibliotekos
pastato languose. Abu sumanymai – akcija „Vardai“ ir
projektas „Sienos prisimena“ – įgyvendinti buvusio geto
teritorijoje, o iniciatoriai siekė to paties tikslo – gaivin
ti visuomenės atmintį ir priminti Vilniuje gyvenusius
žydus, todėl analizuojant grafičių serijos konstruojamą
žydų bendruomenės atmintį, bus referuojama ir į Že
maitijos gatvėje eksponuojamas fotografijas.
Grįžtant prie Nora atminties vietų sampratos – vi
suomenės pasirinktomis prasmėmis pripildytų atsi
sienos-prisimena-projekto-graficio-kurinys, (2020-06-13).
14
Aleida Assmann, „Transformations between History and Memory“,
in: Social Research, 2008, t. 75 (1), p. 55–56.
15
Ibid., p. 56.
16
Valstybinis Gaono žydų muziejus, „Apie projektą“, in: http://www.
holocaustnames.lt/LT/projektas, (2020-06-14).
17
„Vardai. Žmogus nėra skaičius“, in: https://vardu.wordpress.
com/2013-2, (2020-06-14).
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menamų istorijos momentų, – kyla klausimas, kokią
simbolinę prasmę talpina naujoji atminties vieta. Gra
fičių serijos įkūnijamą simbolinę prasmę bandysime
apčiuopti analizuodami pačius viešosiose Vilniaus se
namiesčio erdvėse atsiradusius vaizdinius.

Menas viešosiose erdvėse
kaip kvietimas diskusijai
Interakciją viešojoje socialinėje erdvėje gali paskatin
ti įvairūs sociokultūriniai, komunikaciniai katalizato
riai. Vienas jų – menas. Menas viešosiose erdvėse, anot
Folkestono trienalės kuratoriaus Lewiso Biggso, veikia
kaip socializacijos instrumentas – provokuodamas dis
kusiją, jis keičia į ją įsitraukusių žmonių mąstymą18.
Tokia pati ir post-grafičių komunikacinė funkcija – per
atpažįstamą ikonografiją ir tipografiją provokuoti mies
to gyventojus, įtraukti juos į aktyvią socialinę sąveiką
ir diskusiją19. Taigi Vilniaus senamiesčio viešojoje erd
vėje atsiradę grafičiai turėtų provokuoti miestiečius,
skatinti jų diskusiją, pažeisti socialinės savisaugos bar
jerus, pasireiškiančius užmarštimi ar atminties selek
tyvumu, skaudinti klausimais, kodėl šiandien mums
reikia konstruoti žydų bendruomenės atmintį, kodėl
nebėra ant sienų pavaizduotų žmonių, kaip jie mirė.
Atminties „nepatogumą“ akcentuoja ir projekto inicia
torės teigdamos, kad Vilniui Holokausto netektys yra
skaudžios20, kad „ne visi žmonės nori prisiminti tai, kas
buvo negerai, kelti klausimus – kai kurie nori tiesiog
užmiršti. Tai kelia diskusijas ir mes su šiuo projektu į
jas įsijungiame“21. Ar analizuojami grafičiai artikuliuo
ja netektį ir ar provokuoja visuomenę apmąstyti Holo
kausto išdrėkstą tuštumą?
Kiek pavyko atsekti žiniasklaidos šaltiniuose, aiš
kiausiai artikuliuota reakcija, kurią sukėlė „Sienos pri
simena“ – vienos Vilniaus senamiesčio bendruomenės
noras įgyvendinti dar vieną grafitį ant savo namo sie
nos. Daugiau diskusijų iki šiol projektas nesukėlė, gra
fičiai sklandžiai įsiliejo į Vilniaus senamiesčio audinį:
projekto įgyvendinimą lydėjo pranešimai spaudai, kvie
timai į ekskursijas, interviu su menininkėmis22. Išsky
rus vieną vandalizmo atvejį, kurio metu greta grafičio
„Išminčius“, tiesiogiai nesudarkant kūrinio, buvo nu
18
Lietuvos Respublikos ambasada Londone, „Memory Parks. Contemporary Art and the Litvak Story“, 00:43:43 – 00:45:50.
19
Veronika Urbonaitė-Barkauskienė, „Vilniaus graffiti žemėlapis kaip
socialinės miesto kaitos indikatorius: Naujininkų rajono atvejis“, in: Coactivity: Philosophy, Communication, 2014, t. 22 (1), p. 55.
20
Sienos prisimena / Walls That Remember, „Apie projektą“.
21
„Projektas „Sienos prisimena“ – apie nematomą Vilniaus pusę“, in:
Gatvės meno galerija, 2019, nr. 2, p. 8.
22
„Sostinės sienos prisimena ir pasakoja: tarpukario žydų gyvenimas – moderniuose grafičiuose“, 2019-09-10, in: https://www.lrt.lt/
naujienos/kultura/12/1096204/sostines-sienos-prisimena-ir-pasakojatarpukario-zydu-gyvenimas-moderniuose-graficiuose, (2020-06-13).
23
„Antisemitinis išpuolis Vilniuje: ieškomi liudininkai, galintys su-
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piešta perbraukta Dovydo žvaigždė. Įvykis ryškesnės
visuomenės reakcijos neišprovokavo, nors informacija
pasirodė naujienų portale23, Lietuvos žydų bendruome
nės svetainėje24 ir propagandiniame portale „Sputnik“25.
Kur glūdi problema? Jei kaltas mūsų visuomenės abe
jingumas – jo šiame straipsnyje neaprėpsime, tačiau ar
gali būti taip, kad patys grafičiai kažkokiu būdu gene
ruoja abejingumą sau patiems? Ar gali būti, kad pieši
niai, siūlydami nusikelti į laikotarpį iki Holokausto ir
atsiminti dar jo nesužeistą bendruomenę, kaip tik ir

Vyras iš prekybos rajono (Gaono g. 7)

generuoja „patogesnį“ kolektyvinės atminties vaizdinį,
kuris užtušuoja Holokausto traumą ir tuštumą, atsivė
rusią jau po to, kai buvo sukurtos grafičiams panaudo
tos fotografijos? Galbūt grafičių socialinis taikumas yra
susijęs ir su jų meninės raiškos aspektais, kuriuos ge
neruoja fotografija ir grafičiai?

Holokausto fotografijų galia
ir grafičių negalia
Fotografijos galią dabartį paversti praeitimi ir kartu
patvirtinti jos tikrumą apmąstęs Rolandas Barthesas
teigė, kad fotografijos stebinčiam subjektui nenuginčija
mai liudija čia buvusį žmogų, daiktą ar būtent taip įvy
kusį įvykį26. Anot Susan Sontag, fotografija užfiksuotas
akimirkas perkelia į mirties archyvą ir patvirtina gyve
nimo trapumą, todėl jose neišvengiamai slypi būsimos
teikti informacijos apie vandalus“, 2019-10-12, in: https://www.lrytas.
lt/lietuvosdiena/kriminalai/2019/10/12/news/antisemitinis-ispuolis-vilniuje-ieskomi-liudininkai-galintys-suteikti-informacijos-apie-vandalus12163337, (2020-06-14).
24
„Išniekintas #sienosprisimena kūrinys Išminčius“, 2019-10-13, in:
https://www.lzb.lt/2019/10/13/isniekintas-sienosprisimena-kurinys-ismincius, (2020-06-14).
25
„Vilniaus žydų kvartale pasirodė antisemitinis simbolis“, 2019-1012, in: https://sputniknews.lt/society/20191012/10437347/vilniaus-zydu-kvartale-pasirode-antisemitinis-simbolis.html, (2020-06-14).
26
Roland Barthes, „Atvaizdo retorika“, in: Baltos lankos, 2003, nr. 17,
p. 66–67.
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mirties ženklai27. Remdamasi šiomis įžvalgomis, šeimos
atminties tyrinėtoja Marianne Hirsh suformulavo Ho
lokausto fotografijų sampratą. Joms priskyrė ne tik tas
fotografijas, kuriose yra fiksuojamas tiesioginis smurtas
prieš žydus ir smurtinės erdvės, bet ir vaizduojami žydų
tautybės žmonės, dar nežinantys, kas jų laukia28. Pas
tarosioms fotografijoms „pomirtinės ironijos“29 suteikia

Berniukai su laikraščiais (Stiklių g. 10)

patys žiūrovai, t. y. mes, kurie žinome, kad užfiksuoti
žmonės netrukus bus išstumti į visuomenės užribius,
patirs persekiojimus, bus nužudyti arba turės visa tai
išgyventi. Kaip teigia Hirsh, žiūrėjimo siaubą generuoja
ne pats vaizdas, kuriame dažniausiai nieko siaubingo ir
nėra, o jo kontekstai, kuriuos pasitelkiame žiūrėdami30.
Vadovaudamiesi tokia Holokausto fotografijų sampra
ta matome, kad projekte „Sienos prisimena“ panau
dotos fotografijos dokumentuoja ne vien tik „šviesius
prisiminimus“31, bet ir neišvengiamai teigia smurtą,
kurį galėjo patirti nufotografuoti žydai tuo metu dar ne
išryškėjusioje ateityje. Projekte panaudotos fotografijos
yra vėliau įvykusio Holokausto įrodymai, „atkakliai iš
gyvenusios suplanuotą visos kultūros, jos žmonių ir taip
pat juos [liudijančių] įrašų, dokumentų ir kultūrinių ar
tefaktų destrukciją“32, į kuriuos projekto autorės siūlo
žvelgti nepaisant trauminio laiko sluoksnio.
Taigi klausimas – jei fotografija prikišamai liudija
praeities tikrumą, tai kodėl pagal jas sukurti grafičiai
to nedaro arba daro nelabai užtikrintai? Palyginkime
buvusios Mato Strašuno bibliotekos languose ekspo
nuojamas fotografijas ir „Sienos prisimena“ grafičius.
Ant buvusio geto bibliotekos ir kalėjimo sienų projek
tuotos, o vėliau bibliotekos languose pradėtos ekspo
27
Susan Sontag, Apie fotografiją, iš anglų kalbos vertė Laurynas Katkus, Vilnius: Baltos lankos, 2000, p. 77.
28
Marianne Hirsh, „Mourning and Postmemory“, in: Michael A. Chaney (ed.), Graphic Subjects, Madison: The University of Wisconsin
Press, 2011, p. 20.
29
Susan Sontag, op. cit., p. 76.
30
Ibid., p. 77.
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nuoti fotografijos buvo paverstos išviešintais įrodymais,
kad šie dabar mums matomi konkretūs žmonės buvo
čia – gyveno šiame gete ir galbūt yra buvę toje pačioje
miesto vietoje. Šį liudijimą sustiprina žinojimas, kad
visos panaudotos fotografijos, kažkada priklausiusios
asmeniniams archyvams, buvo surinktos buvusio geto
griuvėsiuose ir sudaro vieną autentišką Vilniaus žydų
geto archyvą, t. y. priklauso vienai sociokultūrinei erd
vei. Ir priešingai, iš skirtingų viešų archyvų surinktos,
per papildomą meninės raiškos sluoksnį medijuojamos
projektui „Sienos prisimena“ panaudotos fotografijos
netenka dokumentuojančios ir įrodančios galios. Tik
roviškumą iš fotografijose užfiksuotų atvaizdų atėmė
pačios projekto autorės – realiausiam iš visų mimeti
nių menų33 suteikė „luošą“34 tapybinę formą, o liudiji
mą pavertė tikrovės interpretacija. Taigi šis tapybinis
medijavimas buvusius geto gyvenimo įrodymus trans
formavo į savo realumo neįrodančius atvaizdus. Gali
mas abejones autorės siūlo išsklaidyti ir egzistavusių
žmonių tikrumu įsitikinti nuskenavus QR kodą, kuris
mobilaus įrenginio ekrane iššaukia skaitmeninę foto
grafijos kopiją – liudijimą. Akivaizdu, kad toks sužino
jimo, tikrinimo veiksmas reikalauja pastangų, interne
tinio ryšio ir programinės įrangos, todėl fotografiniai
atvaizdai tarnauja ne kaip integrali pristatomų vaizdi
nių dalis, o tik kaip papildoma galimybė smalsiausiems
ir skeptikams.
Kitas analizuojamų grafičių socialinės negalios aspek
tas – sulaužytas grafičių nekonvencionalumas. Būdami
nelegalia miesto žymėjimo praktika35, iš kurios tikimasi
socialinę erdvę transformuojančio spontaniškumo, pro
vokacijos, grafičiai įtraukia miesto bendruomenę į dis
kusiją, verčią ją interpretuoti matomus/rodomus žyme
nis, kurti jų prasmes. Kitaip tariant, grafičiai atlieka ne
pasyvią dekoratyvią, o aktyvią komunikacinę funkciją,
kurios ir stokoja „Sienos prisimena“ kūriniai. Kodėl?
Visų pirma, jie buvo legitimuoti gavus savivaldos pri
tarimą ir finansavimą, o taip pat pastatų, ant kurių sie
nų buvo pasirinkta įgyvendinti kūrinius, institucinių ir
individualių savininkų sutikimus, juos įtraukiant ir į
grafičių įgyvendinimo procesą36, užsitikrinus visuome
nės paramą. Iš grafičių taip pat buvo atimtas komuni
kacinis spontaniškumas – piešiniai įgyvendinti gavus
visus reikiamus leidimus, jų atlikimas buvo viešas ir
išviešintas. Tai, kas išties sieja „Sienos prisimena“ gra
fičius su konvenciniais, t. y. atitinkančiais savo nekon
vencionalumo taisykles, post-grafičiais, yra jiems pa
Sienos prisimena / Walls That Remember, „Apie projektą“.
Marianne Hirsh, op. cit., p. 23.
33
Susan Sontag, op. cit., p. 59.
34
Ibid.
35
Veronika Urbonaitė-Barkauskienė, op. cit., p. 54.
36
Interviu su projekto „Sienos prisimena“ autorėmis.
31
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rinktos gerai matomos, gausiai lankomos miesto erdvės
ir piešiniais žymimų paviršių tinkamumas37. Taigi, iš
vienos pusės, grafičių technika pasirinkta tikslingai ir
taikliai – ji atitinka komunikacijos viešoje erdvėje bei
gatvės meno formas ir vaizduojamo kasdienio gatvės
gyvenimo siužetus. Žvelgiant iš kitos pusės, akivaizdu,
kad „Sienos prisimena“ grafičių techniką naudoja tik
kaip raiškos formą dėl tam tikrų estetinės raiškos savy
bių, tačiau visiškai atsiriboja nuo pačios grafičių prakti
kos, kuri galėtų užmegzti ryšį su miesto bendruomene.

Kokią žydų bendruomenės atmintį
formuoja grafičiai?
Kaip matome, gatvės meno estetika žaidžiantys gra
fičiai neturi savyje potencialo išklibinti egzistuojančios
miesto bendruomenės atminties, žeisti jos ir provokuo
ti diskusijai apie Holokaustą, jo dalyvius ir aukas. Ne
paisant to, projektas atlieka savo funkciją – konstruoja
sunaikintos Vilniaus žydų bendruomenės atminimą. Jį
pabandysime apibūdinti užklausdami, ką grafičiai vaiz
duoja ir ko juose nėra.
Pirmiausia pažvelkime, ką teigia „Sienos prisimena“
grafičiai. Šiuo metu Vilniaus seriją sudaro penki pie
šiniai: „Berniukai su laikraščiais“, „Išminčius“, „Pre
keivis“, „Susitikimas“ ir „Vyras iš prekybos rajono“.
Kiekvienas jų yra sukurtas stilizuojant realių žmonių
fotografijas, padarytas Vilniuje iki Antrojo pasaulinio
karo. Atvaizdai, atlikti buvusio Vilniaus žydų geto teri
torijoje, logiškai sugrąžina užfiksuotų žmonių fantomus
į tą erdvę, kuriai priklausė jų realūs prototipai.
Tiek fotografijose, tiek grafičiuose matome žemes
nio socialinio sluoksnio žydus: fotografavimui Stiklių
ir Antokolskio gatvių sankryžoje sustatytus uždarbiau
jančius vaikus, fotografui demonstruojančius 1914–
1918 m. leisto laikraščio Wilnaer Zeitung numerius; į
fotografą atsigręžusį vyrą su karučiu, užfiksuotą dabar
tinėje Stiklių gatvėje; ne itin noriai besifotografuojantį
metalo dirbinių pardavėją Mėsinių gatvėje; senyvą, pa
dėvėtais verstais kailiniais vilkintį vyrą, fotografo užfik
suotą arka dengtoje tarpuvartėje. Bendrame kontekste
išsiskiria kompozicija „Susitikimas“, sudurstyta iš dvie
jų atskirų fotografijų. Vienoje – pavaizduotas Žydų (?)
gatve artėjantis kostiumu ir ilgu paltu vilkintis vyras
su skrybėle ir jį pasitinkantis šuo. Kitoje – užfiksuotos
dvi moterys greta įėjimų į parduotuves Antokolskio (?)
gatvėje: viena jų sėdi ant taburetės įmantriomis kojo
mis, kita – stovi kiek tolėliau, antrame plane. Apžvelgę
grafičius matome, kad pristatoma labai ribota socialinė
įvairovė: vargingesnių šeimų vaikai ir senyvo amžiaus
vyras, skirtingo solidumo prekeiviai ir vienas turtin
37
38

Veronika Urbonaitė-Barkauskienė, op. cit., p. 66.
Sienos prisimena / Walls That Remember, „Apie projektą“.
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gesnis žmogus, labiau atstovaujantis prekybinės erdvės
klientams, o ne joje dirbantiems.
Grafičiuose pavaizduota standartinė visuomenė: vai
kai, moterys, darbingo amžiaus vyrai ir senukas. O ko
čia nėra? Kas išstumta iš konstruojamos žydų geto at
minties? Visų pirma, grafičiai neatspindi socialinės Vil
niaus žydų bendruomenės struktūros, taip pat ignoruo
ja išskirtines bendruomenės asmenybes. Čia nematome
nei intelektualia veikla užsiėmusių žydų (mokslininkų,
menininkų, literatų, studentų), nei dvasininkų (nors se
nyvą vyrą vaizduojantis „Išminčiaus“ grafitis gali kelti
tokią aliuziją), nei turtingesnių sluoksnių atstovų, nei
realius Holokausto liudijimus ir savo fotografinius at
vaizdus palikusių asmenų.
Socialinis formuojamos atminties vaizdinio akytumas
dar labiau išryškėja žvilgtelėjus į projekto tikslą primin
ti „klestinčią žydų bendruomenę, kuria tikrai turime
didžiuotis“38 ir projekto autorių įvardijamus šios bend
ruomenės atstovus: menininkus, dvasininkus, pirklius,
vaikus, tėvus39. Taigi nors ir yra teigiamas bendruo
menės išskirtinumas bei prievolė ja didžiuotis, tačiau
grafičiuose vaizduojami asmenys nepagrindžia, neį
prasmina šio teiginio. Kita vertus, pasirinkus kūrinyje
nevaizduoti žinomų asmenų, o tik „paprastus miesto
gyventojus“40, kasdien gatvėje matomus žmones ir jų at

Susitikimas (Didžioji g. 1 / Švarco g. 1)

vaizdų paieškos šaltinius – įvairiuose skaitmeniniuose
archyvuose saugomus Vilniaus žydų geto gatvių vaizdus,
tokios problemos, veikiausiai, buvo sunku išvengti.
Ko dar nevaizduoja grafičiai? Į naujai įsteigtus atvaiz
dus nepateko asmenys, fotografijose užfiksuoti kartu su
projektui pasirinktais herojais. Pavyzdžiui, grafičio „Vy
ras iš prekybinio rajono“ pagrindinį herojų fotografijoje
stebi gatvėje išsirikiavę žmonės, kaip ir panaudotose
39
40

Ibid.
„Sostinės sienos prisimena ir pasakoja“.
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kompozicijoms „Susitikimas“ ir „Vyras iš prekybinio ra
jono“ – fotografą ir fotografavimo procesą stebi gatvėje
sustoję žmonės. Taigi naujai konstruojamoje atmintyje
vietos neatsiranda tiems, kurių atvaizdai neatitinka
formaliųjų atrankos kriterijų – negali būti stilizuoti41
grafičio technika ir pritaikyti pasirinktai konkrečiai
Vilniaus senamiesčio sienai42.
Atsakyti į klausimą, kokį prieškario žydų bendruo
menės atminimą konstruoja analizuojamas istorinės ir
politinės atminties projektas, galima dviem žodžiais –

nuasmenintą ir kompiliacinį. Atminties anonimišku
mą steigia bevardžiai, neatpažįstami asmenys ir juos
tipizuojantys įvardijimai: „berniukai su laikraščiais“,
„vyras iš prekybos rajono“, „prekeivis“, „išminčius“. Tai
tarsi antropologinis atminties konstravimo būdas, sie
kiantis išskirti tipines konkrečios etninės bendruome
nės savybes, atmetantis ir ignoruojantis vaizduojamų
žmonių asmenybes, jas suplokštinantis iki tipiškumo.
Antropologiškumo įspūdį sustiprina ir žinojimas, kad
dauguma fotografijų, pagal kurias sukurti grafičiai,
buvo pasirinktos iš leidinių apie žydišką Vilnių, tikėti
na, skirtų pažinti miesto tipiškumus ir išskirtinumus.
Šią prielaidą pagrindžia ant „Išminčiaus“ prototipinės
fotografijos matomas užrašas Judentype aus Wilna
(„Vilniaus žydo tipažas“). Deja, nežinant, kas leido ir
kas užsakė šiuos spaudinius ir kokie buvo jų išleidi
mo bei platinimo tikslai, sunku daryti prielaidą ir apie
pirminius fotografavimo tikslus. Ar tai bendruomenės
žvilgsnis į save iš vidaus, ar antropologo žvilgsnis, ti
riantis bendruomenę ir siekiantis pagauti atsikartojan
čius jos charakterio atspindžius.
Nuasmenintos atminties įspūdį sustiprina ir atvaizdų
pasirinkimas pagal jau aptartas jų formaliąsias savy

bes, o ne kreipiant dėmesį į nufotografuotą asmenį. Iš
šių bevardžių vaizdinių yra kuriama žydų geto tipažų
bendruomenė arba, kaip įvardija projekto autorės, –
„personažai“43, t. y. sukurti įsivaizduojamos erdvės
veikėjai. Tipiniai ir bevardžiai buvusio geto gyvento
jų atvaizdai pralaimi Valstybinio Gaono žydų istorijos
muziejaus inicijuotai vardų skaitymo akcijai „Vardai“,
siekiančiai statistiką paversti tikrais asmenimis44, au
koms suteikti vardus ir taip pripažinti juos gyvenusius
ir buvusius nužudytus. Taigi jei „Vardai“ (turint min
tyje ir aukų vardų skaitymus, ir fotografijų projekcijas
bei jų dabartinę ekspoziciją) siekia įvardyti aukas, tai
„Sienos prisimena“ kaip tik pasirenka jas rodyti kaip
vienus iš tų žmonių, nužudytų ar pradingusių Holo
kausto metu.
Konstruojamos atminties kompiliatyvumą lemia jos
sudaigstymas iš skirtingų archyvų. Projektui panau
dotos fotografijos į naująjį Vilniaus žydų geto archyvą
atrinktos atsižvelgiant į savo sukūrimo laiką ir vietą
bei formaliuosius bruožus. Iki tol jos spėjamai priklausė
Vilniaus žydų ikonografijos ar abstraktesniems judai
kos skaitmeniniams archyvams Lietuvoje, Lenkijoje ir
Izraelyje, į kuriuos vėlgi pateko įvertinus juose vaiz
duojamus objektus ir jų užfiksavimo vietą bei laiką.
Dar anksčiau jos buvo etnografinių, pažintinių viešųjų
archyvų, turėjusių leidinių formą, fragmentai. Į šiuos
rinkinius fotografijos galėjo patekti iš vietinių ir ke
liaujančių fotografų kolekcijų, sukurtų įgyvendinant
redakcijų užsakymus ar asmeninius sumanymus. Taigi
jei „Vardų“ fotografijos cirkuliuoja toje pačioje Vilniaus
geto sociokultūrinėje erdvėje ir tik keičia intymius šei
myninius archyvus į vieną viešą, tai „Sienos prisimena“
bando sulieti viešų, tiražuojamų, skirtingose sociokultū
rinėse erdvėse pasklidusių archyvų elementus.
Kitas konstruojamos atminties kompiliatyvumo as
pektas – grafičių išdėstymas buvusio žydų geto teri
torijoje: dalis vaizdų atlikti ant sienų, kurios beveik
sutampa su fotografijoje užfiksuota vieta (pavyzdžiui,
„Vyras iš prekybos rajono“, „Prekeivis“), o kitiems pa
skirtos vietos yra atsitiktinės, parinktos vadovaujantis
grafičių praktikos principu – siekiant didesnio mato
mumo, ieškant tinkamų paviršių ir pastatų, kurių val
dytojai sutinka įsitraukti į projektą. Pavyzdžiui, „Susi
tikimas“, kurio personažai iškirpti iš scenų, užfiksuotų
Žydų, Antokolskio ir (arba) Stiklių gatvėse, yra perkelti
ant pastato sienos Švarco gatvėje. „Išminčiaus“ grafitis
atliktas toje pačioje gatvėje, nors projekto aprašyme yra
spėjama, kad fotografija, pagal kurią sukurtas šis grafi
tis, galėjo būti padaryta Didžiosios Sinagogos prieigose.
Tokia neprincipinga grafičių įgyvendinimo vietų atran

Ibid.
Interviu su projekto „Sienos prisimena“ autorėmis.
43
„Sienos prisimena“, in: https://www.kiauraisienas.lt/sienos-prisi-

mena, (2020-06-14).
44
„Vardai“, in: https://www.facebook.com/events/283224261777364,
(2020-06-14).

Prekeivis (Mėsinių g. 3)
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ka, nulemta nepaisomo grafičių praktikos nekonvencio
nalumo, verčia abejoti žydų bendruomenės atminties
konstravimo sąmoningumu ir tikslingumu. Lieka ne
aišku, ar tikrai yra siekiama kolektyvinę Vilniaus žydų
atmintį papildyti kasdienio gyvenimo veidais ir įsilieti
į daugiabriaunį Holokausto diskursą, ar jį apeiti ir įgy
vendinti žavų meninį sumanymą, vengiant Vilniaus
bendruomenę paglostyti prieš plauką.

Vietoje išvadų
Vilniaus senamiestyje įgyvendinta grafičių serija „Sie
nos prisimena“ – tai nauja atminties vieta, papildanti
politiškai konstruojamą žydų bendruomenės atmintį,
kasdienę buitinę kultūrą, įpročius atspindinčiais vaizdi
niais, greta kitais projektais įamžintų išskirtinių asme
nybių primenanti apie tipiškus žydų geto gyventojus.
Projektas įgyvendintas jam kontekstualiai tinkamoje
viešoje erdvėje – buvusio Vilniaus žydų geto teritorijo
je. Atminties vaizdiniai sukurti grafičių technika, kuri
paprastai generuoja provokatyvų komunikacijos toną
ir įtraukia į viešą diskusiją, tačiau „Sienos prisimena“
piešiniai ryškios visuomenės reakcijos neiššaukė. Ana
lizuojant vien tik grafičius, išskiriamos dvi tokios socia
linės negalios priežastys. Visų pirma, trauminę Holo
kausto atmintį komunikuojančias fotografijas perkūrus
grafičių technika, buvo panaudota tarpinė, interpreta
tyvi medija, kuri atėmė fotografijų galią liudyti praeitį,

o naujuosius atvaizdus padarė subjektyviais, todėl neį
rodančiais teiginiais. Kita priežastis – pažeistas grafičių
nekonvencialumas legitimizuojant ir išviešinant grafi
čių kūrimo procesą, atmetant spontaniškumą. Iš gra
fičių atimama galia provokuoti, žeisti ir perkonstruoti
cirkuliuojančią Holokausto atmintį, todėl jie tampa de
koratyviais viešosios erdvės elementais, temiškai atitin
kančiais įgyvendinimo erdvę, estetiškai pritinkančiais
prie parinktų paviršių, netrikdančiais praeivių.
Projektas konstruoja anoniminės, socialiai neiškilios
žydų bendruomenės atminimą, kurį vizualizuoja pasi
rinktais bevardžiais žydų tipažais, tų žmonių atvaizdais.
Straipsnio pradžioje buvo iškeltas klausimas, kokia
yra simbolinė šios naujai steigiamos lieu de mémoire
prasmė? Atsiradusi buvusio žydų geto erdvėje ir pri
siėmusi čia buvusių žmonių atvaizdus, ji simbolizuoja
visuomenės netektį – prarastą miesto daugiatautišku
mą. Žvelgiant į gausėjančius žydų atminties ženklus
Vilniuje, peršasi mintis, kad miesto bendruomenė save
nori prisiminti kaip daugiakultūrę ir sugyvenančią.
Kartu žydų atmintį įkūnijantys konvenciniai ir nusisto
vėjusių sampratų nedrumsčiantys vaizdai atskleidžia
nenorą permąstyti Holokausto atmintį, vengimą kelti
klausimus apie tai, ko išties neteko Vilnius ir jo šian
dienė visuomenė. Perfrazuodami menininkės Estheros
Shalev-Gerz mintį, klausimą palikime atvirą – ar tikrai
miesto bendruomenę reikia saugoti nuo to, ką ji turėtų
apie save žinoti?

Slaptieji
Vilniaus klubo
užrašai
Esė rinkinys

Sudarytojas Laurynas Peluritis
Nauja knyga apie Vilnių? Per paskutinį dešimtmetį jų atsirado bent dešimt... Vis dėlto ji kitokia – tai šiame mieste gyvenančių filosofų, rašytojų, architektų ir tiesiog miesto stebėtojų tekstai, provokuojantys klausti –
kuo Vilnius mus taip pririšo? Ko mes šiandien iš jo norime? Ir kokį jį vis
dar mylėsime, net jei jis keisis? Kas apskritai yra Vilnius, mūsų Vilnius?
Ši knyga radosi kaip Vilniaus klubo sumanytas bandymas sučiupti laiką,
kuris bando pabėgti – dabartį ir netolimą praeitį, taip pat prisiliesti prie
artimos ateities – su viltimi ir tikėjimu.
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Žygimantui Augustui – 500

„TEBŪNA MŪSŲ VILTIS PATVIRTINTA
TAVAIS DARBAIS“
Žygimanto Augusto 500-osioms gimimo metinėms

Karolis Čižauskas

Jubiliejus kasdien, jubiliejai kasmet, vis kieno, kažkie
no, tad rinktis nuolatos yra iš ko. Štai Seimas 2020-uo
sius numatė kaip Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtme
čio, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus,
taip pat, be kitų, minėtini šv. Jonas Paulius II, Chiune
Sugihara ir žolininkė Eugenija Šimkūnaitė. Tuo tarpu
Neringoje šie metai paskelbti skruzdžių metais.
Vargšas Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kuni
gaikštis Žygimantas Augustas, 500-metis jubiliatas!
O dar ir (kaip teko asmeniškai įsitikinti) atmenamas
jis dažniausiai tik kaip Barboros Radvilaitės vyras. Net
bendrai lietuvių ir lenkų išleistame proginiame pašto
ženkle – Jano Matejkos drobės „Žygimantas Augustas
ir Barbora Radvilų dvare Vilniuje“ fragmentas. Myli
mosios apglėbtas jaunasis valdovas mąsliu, tačiau ne
byliu žvilgsniu stebeilija priešais save; už praviro lango
giedrame Vilniaus nakties danguje – skaisčiai švytinti,
nes liepsnojanti, kometa, klasikinis signum calamitatis,
negandos, pranašas. Kompoziciją galima interpretuoti
įvairiai. Viena vertus, ji atspindi staigiai užsiplieskusį
ir, deja, neilgai trukusį tikrų įsimylėjėlių ryšį. Žvel
giant kitaip – audras valstybės viduje sukėlusį pasku
tinio Jogailaičio pasirinkimą bei po Liublino unijos (fi
zinį valdovo ir lietuvės ryšį tarsi metaforiškai atkartoja
dviejų valstybių sąjunga) artėjančių valstybės sutemų
pradžią. Taip pat ir istorinės atminties (ar istorinių
reprezentacijų?1) apie Žygimantą Augustą.
Vis dėlto istorinės atminties tema pirmiau dvelkia pa
baigomis, mirtimi ir pakasynomis. Tuo tarpu 1520 m.
rugpjūčio 1 d. – būsimo valdovo, džiugios tėvų ir di
nastijos vilties gimtadienis. Tai masina pirmiausia pa
svarstyti apie žvilgsnį į priekį, apie Žygimanto Augusto
laukusius pasirinkimus ir jų alternatyvas. Taip plyšys
į perspektyvą galbūt pakeis ar bent paaiškins ne visuo
met aiškią ir išaukštintą retrospektyvą.

Sigismundus semper Augustus?
1520 m. rugpjūtį Žygimantas Senasis praleido Prūsi
jos pasienyje, Torūnėje. Jau antrus metus monarchas
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buvo užverstas karo reikalais: sūnėnas Albertas Bran
denburgietis, Vokiečių ordino didysis magistras, kaip
įmanydamas bandė išsisukti nuo vasalinės ištikimybės
priesaikos Lenkijos karaliui. Kad ir nenoromis, teko
griebtis kalavijo. Tuo tarpu Krokuvoje, toli nuo karo te
atro, jaunoji valdovo žmona Bona jau kurį laiką laukėsi.
Galiausiai Žygimantą pasiekė džiugi žinia: rugpjūčio
1 d. naktį jam gimė sūnus.
Iki sūnaus gimimo Jogailaitis teturėjo dvi legitimias
palikuones: Jadvygą (iš santuokos su pirmąja žmo
na Barbora Zapolija2) ir neseniai gimusią Izabelę (su
Bona). Be jų, tarsi jaunų dienų Budos dvare prisimini
mas, buvo ne santuokoje gimusios dvi dukros ir sūnus
Jonas. Taigi tegalima bandyti įsivaizduoti, ką žinia apie
naujagimį reiškė jau 53-ejų sulaukusiam Žygimantui.
Laiške tarėjams ir vyskupams valdovas rašė: „Kadangi
šis dalykas ne tik mums neišmatuojama paguoda, ta
čiau taip pat ir karalystei mūsų nepaprasta nauda bus,
šia mūsų linksmybe norime perduoti, idant mus bei
Respubliką sveikintų bei [kartu] džiaugtųsi“3.
Laiške susipynusį asmeninį džiaugsmą ir politinę
įvykio svarbą pratęsia laiškai sūnėnui Liudvikui Jogai
laičiui (Vengrijos ir Bohemijos karaliui), imperatoriui
Karoliui V Habsburgui ir popiežiui Leonui X. Poten
cialaus dar vieno pakilimą išgyvenančios Jogailaičių
dinastijos įpėdinio gimimas buvo svarbus įvykis visai
Vidurio ir Rytų Europai. Juk nuo 1471 m. Jogailaičių
atstovas, Kazimiero Jogailaičio sūnus Vladislovas kara
liavo Bohemijoje, o nuo 1490 m. – ir Vengrijoje. Tuomet
ir susiformavo istorikų (kartais perdėm impozantiškai)
vadinama „Jogailaičių imperija“ tarp trijų – Baltijos,
Juodosios ir Adrijos – jūrų. Besiplečianti lietuviškos kil
mės dinastijos įtaka lėmė pamažu atsirandančią trintį
su Habsburgais. Šie pirmiausia žvilgsnį kreipė į Veng
1
Plg. Ilya Afanasyev, „Did Bohemian Jagiellonians exist?“, in: Remembering the Jagiellonians, edited by Natalia Nowakowska, London:
Routledge, 2019, p. 103.
2
Dar tų pačių metų gegužę Krokuvoje mirė ketverių metų sulaukusi
antra jo ir Barboros dukra Ona.
3
Acta Tomiciana, t. V, Posnaniae, 1855, p. 294, nr. CCCXI.

naujasis židinys-aidai 2020 / 8

„TEBŪNA MŪSŲ VILTIS PATVIRTINTA TAVAIS DARBAIS“

rijos sostą ir garsiąją Šv. Stepono karūną. Įvairių regio
no klausimų sprendimo paieškos 1515 m. valdovus,
supamus gausių palydų, suvedė į Bratislavą ir Vieną.
Vadinamasis trijų karalių (Žygimanto, Vladislovo ir
imperatoriaus Maksimilijono Habsburgo, karalių ka
raliaus) suvažiavimas buvo vaisingas4. Imperatorius
atsitraukė nuo koalicijos su Vokiečių ordinu ir Maskva,
buvo svajingai prisuokta apie bendrą žygį prieš turkus,
be to, sutarta dėl būsimų tarpdinastinių vedybų.
Nors po susitikimo Maksimilijonas entuziastingai tei
gė, kad kartu su Žygimantu yra „pasiruošęs traukti
į rojų ir į pragarą“5, tačiau tolimesnėje perspektyvoje
Rytų ir Vidurio Europos sostų klausimas liko atviras.
Juolab kad vos po metų mirus Vladislovui, 1516 m.
gyvi tebuvo likę du vyriškosios lyties Jogailaičiai – gar
bėjančio amžiaus Žygimantas Senasis ir vos dešimties
sulaukęs jo sūnėnas Liudvikas, karalius Bohemijoje ir
Vengrijoje. Gausus Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos
Habsburgaitės, vadinamos karalių motina, atžalų der
lius (iš viso – 11 subrendusių vaikų) liko nepratęstas:
Aleksandras ir Jonas Albertas mirė bevaikiai, o kar
dinolas Frydrychas buvo susaistytas celibato įžadų.
Taigi net išlaikius sostus domus Iagiellonicae rankose,
klausimas liko: o kas juose sėdės? Tiesa, dar buvo jau
minėtas nesantuokinis Žygimanto Senojo sūnus Jonas.
Legitimuotas popiežiaus Julijaus II ir tėvo numaty
tas aukšto Bažnyčios hierarcho karjerai, jis dvasininko
šventimų priimti visgi neskubėjo. Kaip pastebėjo S. C.
Rowellas, į dvasininkų luomą Jonas buvo priimtas tik
XVI a. ketvirtame dešimtmetyje, nuslūgus nerimui, ar
brangusis sūnus Žygimantas Augustas tikrai išgyvens6.
Taigi apie alternatyvas mąstyta.
Nors pačių Jogailaičių dvaruose taip mėgti astrologai
iš ženklų dangaus skliaute Žygimantui Senajam prog
nozavo sūnų, tačiau abejonės išliko. O kas, jeigu lietu
viškai-lenkiškoji Jogailaičių šaka išmirs? Ar didžiuoju
kunigaikščiu taps toli, Budoje, reziduojantis Liudvikas?
O gal jaunieji Mozūrijos Piastai Jonušas ir Stanislovas,
Onos Radvilaitės sūnūs? Tiesa, įgelti ir apšmeižti opo
nentus norėjęs Albertas Goštautas jau vėliau, 1525 m.,
Bonai suokė ir apie konkurento Mikalojaus II Radvilos,
tuomet Vilniaus vaivados ir valstybės kanclerio, kuni
gaikštiškas ambicijas, esą jis „buvo sumanęs [...] uzur
puoti valstybėje valdžią“7.
Neatsitiktinai karalienė Bona kaipmat ėmė dėti visas
įmanomas pastangas pasirūpinti būsima jaunojo Žygi
manto Augusto valdžia Lietuvoje ir Lenkijoje. Politinio

bendradarbiavimo sandėris buvo sudarytas su Lietuvos
ponais, didžioji jų dauguma buvo palanki. Tad 1522 m.
pabaigoje Vilniuje LDK luomai prisiekė ištikimybę vos
dvejų sulaukusiam berniukui. Dar po septynerių metų
Vilniaus vyskupas Jonas savo netikrą brolį tėvų ir ponų
akivaizdoje katedroje vainikavo Lietuvos didžiuoju ku

4
Žr. Krzysztof Baczkowski, Kongres Wiedeński 1515 roku, Oświęcim: Napoleon V, 2015, p. 137–172.
5
Сигизмунд Герберштейн, Записки о Масковии, Москва: Изда
тельство Московского Университета, 1988, p. 77.
6
S. C. Rowell, „Jogailaičių dinasto Jono iš Lietuvos kunigaikščių sąsajos su Vilniaus katedra“, in: Ženklai, simboliai, prasmės: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu,

sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė, Vilnius: Lietuvos istorijos
institutas, 2019, p. 129.
7
„Albertas Goštautas, Vilniaus vaivada, Bonai Sforcai, Lenkijos karalienei, prieš kunigaikštį Konstantiną Ostrogiškį ir prieš Radvilus“, in:
Šešioliktojo amžiaus literatūra, sudarytojai Algis Samulionis, Rasa Jurgelėnaitė, Darius Kuolys, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 5), Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000, p. 35.
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nigaikščiu. Sekant jau patikrintomis žaidimo taisyklė
mis, Didžiajai Kunigaikštystei „pasirūpinus“ savu val
dovu, o Lenkijai siekiant išlaikyti unijinį ryšį (aktualų,
tiesa, ir Lietuvai), 1530 m. Žygimantas Augustas buvo
išrinktas ir Krokuvoje karūnuotas Lenkijos valdovu.
Skandalinga situacija: elekcija ir karūnacija vivente
rege, dar karaliaujant gyvam pirmtakui. Taip Bonos
ir lietuvių ponų iniciatyva buvo pergudrautos jau bene
pusantro šimto metų pamažu besiklosčiusios ir bren
dusios Lenkijos karalystės bendruomenės (lot. communitas regni) elekcinės tradicijos ir teisės. Tai neliko
nepastebėta – tarp vidutinių kilmingųjų, šlėktos iški
lęs nepasitenkinimas virto ilga nuoskauda Žygimantui
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Augustui, ne kartą vėl išnirdavusia vėlesniu valdymo
laikotarpiu.
Tačiau jaunėliui galimai vėrėsi ir kita potenciali pla
čios valdžios perspektyva – neaiški, tačiau bent hipote
tiškai numatoma. Tiesa, tokį teiginį derėtų vertinti kaip
šio teksto autoriaus interpretaciją, kuriai įtakos turėjo
ne tik faktai, bet ir vaizduotė. Jau minėtas 1515 m. Vie
nos suvažiavimas tam kartui stabilizavo padėtį regio
ne – kulminacija laikytinos Šv. Stepono katedroje įvy
kusios dvigubos sužadėtuvės. Ispanijos pasiuntinio ir
Vilniaus vaivados bei valstybės kanclerio Mikalojaus II
Radvilos iškilmingai į bažnyčią atvesdinta Ona Jogai
laitė (Vladislovo dukra) ceremonijoje buvo sužadėta su
Habsburgu (tiesa, kuriuo, turėjo paaiškėti kiek vėliau),
o Liudvikas Jogailaitis – su Marija Habsburgaite, Mak
similijono anūke, Ispanijos karaliaus Pilypo dukteri
mi. Toks dvilypis susigiminiavimas sutvirtino vėlesnes
Habsburgų pretenzijas į Bohemijos ir Vengrijos sostus
krauju. Pats Maksimilijonas tai laikė išskirtiniu pasie
kimu, nugulusiu į Alberto Diurerio imperatoriui kurtą
impozantišką raižinių triumfo arką. Tradiciškai Lenki
joje (pirmiausia – populiariojoje istorijoje) šie įvykiai lai
kyti eiliniu pralaimėjimu neva klastingiems Habsbur
gams. Tuo tarpu istoriografija į susidariusią situaciją
žvelgia kitaip. Iš tiesų niekas negalėjo žinoti, kad jau
1526 m. rugpjūtį Liudvikas Jogailaitis, nepalikęs įpėdi
nio, žus Mohačo mūšyje prieš turkus, šitaip palikęs net
du laisvus sostus. Net ir tuomet Žygimantas Senasis su
Bona ir šešiamečiu Žygimantu Augustu dar galėjo ieš
koti įvairių ir sau palankių sprendinių. Maža to, reikia
turėti omenyje, kad 1515 m. ne tik Habsburgai „pra
turtėjo“ Jogailaičių krauju – įvyko ir atvirkščiai: Vieno
je pats Liudvikas Jogailaitis senstančio imperatoriaus
buvo dar ir įsūnytas. Tai kartu su, tiesa, ne taip pagar
sintais susitarimais potencialiai vėrė Jogailaičiams ke
lią į imperinę valdžią8, ypač kai Bohemijos sostas teikė
ir balsą naujojo rex romanorum rinkimuose.
Beveik nekyla abejonių, kad apie tokias galimybes
(kažkodėl jų svarstyti negalima tik istorikams) Kro
kuvoje ir Vilniuje, o pirmiausia Bonos galvoje, buvo
mąstoma. Nebūtinai labai detaliai, kad ir siekiamybių
ar idėjų lygmeniu. Potencialiai jaunajam Žygimantui
Augustui valdyti tenkanti iš skirtingų kraštų sudurs
tyta imperium galėjo driektis per (vis dar) milžinišką
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, Lenkijos karalystę,
galbūt – Vengriją9, Bohemiją, taip pat nepamirštinas ir
vasaliniais ryšiais susietas Vokiečių ordinas, silpstan
ti Livonija, iki 1529 m. neinkorporuota Mozūrija. Ga
liausiai – ir motinos Bonos palikimas Italijos pietuose
bei teorinės pretenzijos į Milaną – juk atidžiai motinos

auginamas Žygimantas Augustas, be kita ko, mokėsi ir
vokiečių bei italų kalbų. Taip pat, ano meto supratimu,
net ir pusbrolio santuoka su Habsburgaite giminaičiais
ir dargi bendrakraujais (lot. consanguinei) vertė ir liku
sius Jogailaičius. Taip jaunojo valdovo karališkos kil
mės šaknys vijosi aplink visą Europą iki pat Ispanijos,
o situaciją vokiškuose kraštuose įspūdingai iliustruoja
1521 m. pasirodžiusiame Jogailaičiams skirtame veika
le buvęs giminystės medis: visa eilė vokiškų kunigaikš
tysčių buvo aptekusi moterišku Jogailaičių krauju –
Brandenburgas, Pamarys, Saksonija ir kt.
Kiek netikėtai galima grįžti prie naujagimio vardo.
Gavęs žinią apie sėkmingą gimdymą, besidžiaugiantis
tėvas rašė sutuoktinei: „Malonėk įsakyti per krikštą
mylimiausiajam mūsų sūnui duoti Žygimanto vardą,
kuriuo dabar abudu vadinsimės“10. Valdovo ir įpėdinio
bendrystė ne tik krauju, tačiau ir vardu. Kaip ir diduo

Krzysztof Baczkowski, op. cit.
Toks pasiūlymas buvo pasirodęs dar ir 1532 m.
10
Stanisław Cynarski, Žygimantas Augustas, iš lenkų kalbos vertė
Viktorija Skliutaitė, Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 21.

11
Edvardas Gudavičius, „Dėl Lietuvos valdovų numeracijos“, in: Lietuvos istorijos metraštis 1989, 1990, p. 90.
12
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów pergaminowych, nr. 7637.

8
9
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menės, taip ir monarchų vardynas niekada nebūna iki
galo atsitiktinis. Nors ir neatrodo, kad Jogailaičių di
nastijoje būtų susiformavusi kokia konkreti tradicija
(kaip, pavyzdžiui, Radvilų, kai pirmagimiui skiriamas
Mikalojaus vardas), vis dėlto šiokios tokios tendencijos
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apčiuopiamos. Aleksandro Jogailaičio vardas siejamas
su Vytautu, dėl to jis kartais buvo vadinamas Alexander
secundus11. Taip pat 1544 m. Žygimanto Senojo doku
mente, perduodant valdžią Lietuvoje savo sūnui, pas
tarasis buvo įvardytas kaip Sigismundus secundus Augustus12. Čia pat paminėti galima ir Žygimantą Vazą,
Kotrynos Jogailaitės sūnų. Taip puoselėjama tiek at
mintis apie kadaise valdžiusį pirmtaką, tiek ir konst
ruojamas tam tikras veiklos imperatyvas. Pavyzdžiui,
1492 m. didžiojo kunigaikščio pakėlimo ceremonijoje
Aleksandrui nurodoma sekti savo bendravardžio Vy
tauto pavyzdžiu13. Tačiau Žygimanto Senojo ir Bonos
sūnaus atveju yra dar kai kas – jis ne tik Žygimantas,
tačiau ir Augustas, kartu (tai šiai interpretacijai dar
svarbiau) jis yra ne tik Sigismundus, o Sigismundus,
kuris yra Augustus. Jeigu pirmojo vardo dėmens pa
rinkimą suponuoja eilutės iš tėvo laiško, tai antrasis
veikiausiai sietinas su Bona. Žinoma, galima naujagi
mio vardą sieti su gimimo data, rugpjūčio mėnesiu. Bet
galima taip pat pabandyti pateikti dar vieną, kitokią
interpretaciją.
Pastaroji išryškėja nenaudojant adaptuotų lietuviškų
ar lenkiškų vardo Augustus formų. Itin išsilavinusi mo
tina turėjo puikiai žinoti, ką šis vardas reiškia Romos
imperijos (paveldo) istorijoje – pradėtas naudoti Okta
viano, pirmojo Romos imperatoriaus, ilgainiui Augustus
tapo bene pareigybiniu, tituliniu prievardžiu. Formu
luotę imperator augustus naudojo ir Karolis Didysis,
be to, Šventosios Romos ir Bizantijos imperijų valdovai
naudodavo ir semper augustus tituluotę, kurią galima
suprasti ir kaip „amžinai išaukštintas“, ir kaip „nuolat
didinantis [valdžią/imperiją, etc.]“14. Galiausiai reikia
atkreipti dėmesį į tai, kad vėlyvųjų Viduramžių Euro
poje plito romėniškos etnogenezės teorijos. Žinomas to
pavyzdys – lietuvių kilmės iš romėnų teorija. Kęstutis
Gudmantas, kalbėdamas apie Lietuvos metraščio Vi
durinįjį sąvadą ir romėnišką teoriją, atkreipia dėmesį
į teksto chronologinį startą – Kristaus gimimo metus,
beje, kaip pažymėta, „kuriuo metu Roma buvo valdoma
imperatoriaus Augusto“. Su tuo susijusi ir mokslininko
tezė, kad metraštyje aprašytas romėnų atsikėlimas į
Lietuvą prefigūruoja Žygimanto Augusto gimimą, kaip
kad legendinis Enėjas – imperatorių Augustą15.
Tad jaunasis Jogailaitis – ne tik Žygimantas ir tėvo
darbų, valdžios tęsėjas, – jis dar ir Augustus. Viena
vertus, Romos imperijos klestėjimo simbolis, turintis

savo valdoms atnešti sužydėjimą ir šlovę, antra vertus,
į savarankišką aukščiausią valdžią ir laisvę preten
duojantis milžiniškų teritorijų, daugelio tautų ir sostų
valdovas, savo imperium kūrėjas (galima prisiminti ir
nuolatinę Bonos aspiraciją su imperatoriais Habsbur
gais konkuruoti, o ne broliuotis).
1521 m. Krokuvoje pasirodė jau minėtas Jogailai
čiams skirtas tritomis Liudviko Justo Decijaus veika
las. Ties jaunojo Žygimanto Augusto atvaizdu Filipas
Gundelijus lotyniškai eiliavo pabrėždamas išskirtines
tėvų kilmes, nesibodėdamas žaismo žodžiu augustus
ir baigdamas lūkesčiu, „jog tebūna mūsų viltis patvir
tinta tavais darbais“16. Tokia neaiškiai pamatuotų įsi
vaizdavimų ir vilčių paklote, liūliuojančia, bet netvirta,
Žygimantui Augustui teko žengti nuo pat gimimo. Šiuo
atveju jis kontrastuoja su Maksimilijonu, kuris pats
a posteriori bandė apie save kurti pasakojimą, neva jo
valdymą išpranašavo dangus17. Žygimantui Augustui
tokių projekcijų kurti nereikėjo – jos jį vijosi nuo gi
mimo. Čia pat galima prisiminti ir jo dėdę – Kazimie
ro Jogailaičio sūnų Kazimierą, kurio gyvo Žygimantas
Augustas niekada neišvydo, tik girdėjo apie savo gimi
naičio šventumo šlovę, aidinčią iš Vilniaus katedros.
Jaunas, gabus, stropus ir pamaldus Kazimieras visų
laikytas didele viltimi, savotišku pažadėtuoju valdovu18.
Tačiau (neskaičiuojant nesėkmingos karinės kampani
jos užimti Vengrijos sostą 1471–1472 m.) jam su tikra
monarcho valdžia ir jos sunkenybe taip iki galo susidur
ti ir neteko. Po ankstyvos mirties jis buvo apgaubtas
šventumo šlove ir liko tarsi neišpildytu pažadu (žemiš
kos valdžios požiūriu). Tuo tarpu Žygimantui Augustui
teko aprėpti tą žiojėjančią prarają tarp idealybės (lū
kesčių) ir realybės. Tai ir tapo viena iš kelių paskutinio
Jogailaičio gyvenimo ir valdymo dramos prielaidų.

13
Jodocus Ludovicus Decius, De vetustatibus Polonorum liber I;
de Jagellonum familia liber II; de Sigismundi regis temporibus liber III,
Kraków, 1521, p. XLVIII–XLIX.
14
Būtent taip lotyniškasis augeo interpretuotas vokiečių imperatorių
titulatūroje: allzeit Mehrer des Reiches.
15
Kęstutis Gudmantas, „Vėlyvųjų Lietuvos metraščių veikėjai ir
jų prototipai: „romėnai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2005, kn. 18,
p. 136–137.
16
Jodocus Ludovicus Decius, op. cit., p. LIV.

17
Larry Silver, Marketing Maximilian: The Visual Ideology of a Holy
Roman Emperor, Princeton University Press, 2008.
18
Plg. Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltiniai, sudarė, vertė, įvadą ir paaiškinumus parašė Mintautas Čiurinskas, Vilnius: Aidai, 2003,
p. 20.
19
François Guizot, History of Charles the First and the English Revolution: From the Accession of Charles the First to His Execution,
t. 1, translated by Andrew R. Scoble, London: Richard Bentley, 1854,
p. 142.
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Iššūkiai ir darbai
Aišku, prieš Žygimantą Augustą atsivėrusi veiki
mo erdvė nebuvo tuščia – dar XIX a. viduryje žymusis
François Guizot, rašydamas apie nukirsdintąjį Angli
jos ir Škotijos karalių Karolį I, suformulavo savotišką
maksimą: „princai paveldi ne tik pirmtakų sostus, ta
čiau ir klaidas“19. Iš tiesų dalį dienotvarkės jaunasis
monarchas paveldėjo iš tėvo (pavyzdžiui, neužbaigti
konfliktai su Maskva), dalį – iš įsibėgėjančios epochos
(Reformacija). 1520 m. Žygimanto Senojo pasiuntinys
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pas popiežių Erazmas Ciolekas kartu su Vilniaus vaiva
da ir valstybės kancleriu Mikalojumi II Radvila rūpino
si, kaip aukščiausiajam pontifikui pristatyti milžinišką
stumbrą. Šis kartu su Mikalojaus Husoviano rengta
poema turėjo būti puiki dovana – visi žinojo apie Leo
no X aistrą medžioklei. Tiesa, tą vasarą jis, pirmiausia,
siekė sugauti kiek kitokį „laukinį žvėrį“. Atsitraukęs
į medžioklei skirtą vasaros rezidenciją, birželio 15 d.
Bažnyčios galva išleido garsiąją Exsurge, Domine bulę.
Pasitelkiant biblinių pasažų įvaizdžius, kalbėta apie
būtinybę Viešpaties vynuogyną apsaugoti nuo miško
žvėries, paklydėlio laukinio šerno. Šis šernas, žinoma,
buvo Martynas Liuteris20.
Kol lietuviai ir lenkai rūpinosi stumbru (ar bent jau
jo iškamša) popiežiui, o jis pats sprendė „eretikų“ klau
simą, Jogailaičiai stengėsi „sumedžioti“ kanonizaciją
karalaičiui Kazimierui. Tuo metu Lenkiją ir Lietuvą
pasiekė popiežiaus legatas Zacharijas Fereris, Torūnėje
susitikęs ir su Žygimantu Senuoju. Viena pagrindinių
(be taikos su Maskva) jo užduočių buvo kelionė į Vilnių
ir medžiagos apie karalaitį Kazimierą rinkimas. Dinas
tija jau kurį laiką dėjo pastangas, kad jis būtų kanoni
zuotas. Kaip Fererio vizito ir tyrimo rezultatas pasirodė
ir pirmasis Kazimiero „gyvenimas“. Tą pačią vasarą,
gimus Žygimantui Augustui, iškilo ir būsimoji kertinė
valdymo problema – Vakarų krikščionijos, taip pat ir jo
valdomų kraštų, tikybinės vienybės klausimas. Lietuva
tik ėmė tapti pilnaverte katalikiška visuomene21, o jai
jau grėsė esminiai pasirinkimai.
Pasirinkimai neramino ir patį Žygimantą Augustą,
ypač vėlesniu valdymo laikotarpiu, mirus tėvui, o Bonai
kiek atsitraukus nuošalin. Jeigu valdant tėvui pats Re
formos ir jos šalininkų klausimas dar buvo suvokiamas
kaip vienos bendros krikščioniškos šeimos reikalas22,
tai vėliau takoskyra darėsi neišvengiama. Tiek Karū
noje, tiek Didžiojoje Kunigaikštystėje religinių naujovių
(ar, kaip įsivaizduota, „grįžimo“ prie senojo tikėjimo)
siekiantys judėjimai ir gausėjo, ir margėjo. Be to, jei
Žygimantui Senajam teko malšinti Šilalės klebono ar
keleto smulkių kilmingųjų religinio atsinaujinimo siekį,
tai amžiaus antroje pusėje jau bene pusė Ponų Tarybos
suolų buvo nusėsta evangelikų. Burbėjimai dėl Katali
kų Bažnyčios padėties Lietuvoje ir Lenkijoje kai kuriais
atvejais virto ir nacionalinio Bažnyčios susirinkimo rei
kalavimais – į situaciją reikėjo reaguoti.
Naujovėms pakankamai imlų monarchą veikiausiai

dar kurstė ištikimas ir labai vertintas bičiulis Mikalo
jus Radvila Juodasis. Judviejų ryšiui svarbos turėjo tai,
kad dar būdamas jaunas Radvila, 1522 m. mirus tėvui
Jonui, Trakų kaštelionui ir didžiajam maršalui, lavin
tis ir globoti buvo patikėtas į valdovo dvarą Krokuvoje.
Ten ir užsimezgė dviejų jaunuolių draugystė. Sakyta,
kad, kur įeinant Mikalojui, Žygimantas Augustas net
atsistodavo. Jaunėliui valdovui nuo 1544 m. „vietinin
kaujant“ LDK, ryšiai dar sustiprėjo, didikas ėmė greitai
kopti pareigybiniais laiptais. Radvila ilgainiui vis smar
kiau vėrėsi reformacinėms idėjoms, dvare pasikabino
gobeleną su Liuterio atvaizdu ir buvo, kaip vėliau tei
gė popiežiaus nuncijus, „neabejotinai pats didžiausias
eretikas ir karalystės eretikų vadas“23. Kompromisinė
ar kartais net evangelinei nostalgijai prijaučianti Žygi
manto Augusto pozicija Romoje kėlė nerimą, o Ženevoje
ar Karaliaučiuje – susidomėjimą ir viltį.
1549 m. vieną iš savo traktatų Jonas Kalvinas dedi
kavo ką tik pilnavertiškai karaliauti pradėjusiam Žygi
mantui Augustui. Ženevos gyventojų sielų ir protų refor
matorius vylėsi ir drąsino: „Ir jei Tu imsiesi vykdyti tai,
ką išpažįsti esant tiesa, tai reikš tokią tavo drąsą, kokia
retai aptinkama“24. Iš Karaliaučiaus skambėjo panašūs,
gal net grūmojantys aidai. Tuomet jau sekuliarizuo
tos Prūsijos hercogui Albertui remiant, vadinamosios
pirmosios Reformacijos bangos tremtiniai su Martynu
Mažvydu priešakyje 1547 m. užbaigė ir išleido Katekiz
mą. Jo lotyniškoje įžangoje, jei nebus pataisytas nukly
dęs tikėjimas, paskutiniu teismu grūmojama tėvynei,
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, o jei žavi Mintauto
Čiurinsko interpretacija teisinga – ir pačiam Žygiman
tui Augustui25. Tokios viltys jauno monarcho evange
liniu pasirinkimu ir margėjantis tikybinis Lietuvos ir
Lenkijos kraštovaizdis vertė popiežiaus kuriją veikti.
Tad 1555 m. šiuos kraštus (ir Vilnių, kuriame tuomet
rezidavo valdovas) pasiekė popiežiaus legatas Aloizijus
Lippomanas. Patyrusiam teologui ir Veronos vyskupui
buvo patikėta misija pasirūpinti Žygimanto Augusto
ir, jei pavyktų, Mikalojaus Radvilos Juodojo ištikimu
atsidavimu ir sugrįžimu į katalikišką Romos glėbį. Vo
jažas baigėsi šaltai formaliu karaliaus ir kartais atvirai
priešišku diduomenės sutikimu Vilniuje, prakeikimais
tolimam Šiaurės kraštui ir tuo, kad Radvila Juodasis
galutinai išgarsėjo visoje Europoje. Bendradarbiaujant
su Pieru Paolo Vergerijumi, buvo paskelbti Du laiškai
(priekaištingas Lippomano laiškas ir teologinis Radvi

20
Michael A. Mullet, Martin Luther, London, New York: Routledge,
2004, p. 111, 116–117.
21
Plg. Darius Baronas, S. C. Rowell, The Conversion of Lithuania:
From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians, Vilnius: The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2015.
22
Plg. Darius Baronas, Rec.: Natalia Nowakowska, King Sigismund
of Poland and Martin Luther: The Reformation before Confessionalization, Oxford University Press, 2018, in: Lithuanian Historical Studies,
2019, t. 23, p. 165–168.

23
Dainora Pociūtė, Maištininkų katedros: Ankstyvoji Reformacija ir
lietuvių-italų evangelikų ryšiai, Vilnius: Versus aureus, 2008, p. 306.
24
Ibid., p. 201.
25
Mokslininkas siūlo alternatyvų poros kreipimosi į LDK eilučių vertimą, būtent: „Kad tavęs, Augusto, neprislėgtų didžiojo Teisėjo rūstybė,
kai duosi apyskaitą prieš dieviškąjį teismą“ (Mintautas Čiurinskas, „Paslėptas Martyno Mažvydo grasinimas Žygimantui Augustui?“, in: Senoji
Lietuvos literatūra, 2015, nr. 40, p. 255–259).
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los atsakas). Radvila su savo vaizdžiais pasisakymais
(pavyzdžiui, kad Katalikų Bažnyčia yra „Antikristo, ne
apaštalų įsteigta, bet padirbta Romos popiežių“26) su
laukė gausybės vertimų Europoje ir vietos Index Librorum Prohibitorum.
Kitaip tariant, Žygimantas Augustas susidūrė su es
miniais iššūkiais, kurių nepatyrė nė vienas jo pirmta

kas Lietuvos ir Lenkijos sostuose. Siekiamybe rodėsi
jau ne Vytauto, Jogailos ir Aleksandro laikų bažnytinės
unijos tarp katalikų ir stačiatikių pastanga, o elemen
tarus vis tikybiškai pliuralėjančios visuomenės išlaiky
mas drauge. Valdovas vis dėlto tapo savo pavaldinių
jungtimi, kartu ir visų valdomų kraštų integralumo ga
rantu. Kartais kaltintas neryžtingumu ar net veidmai
nyste, monarchas išlaikė kompromisinę poziciją pa
reikšdamas, kad „nesu jūsų sąžinių karalius“. 1571 m.
Vilniaus privilegija ir 1573 m. Varšuvos konfederacijos
aktas tvirtino taikų sambūvį, neabejotiną Žygimanto
Augusto laikų pasiekimą ir palikimą – Europoje uni

kalią „valstybę be laužų“27. Net jeigu ir priverstinai ar
nenoromis, vis dėlto tolerantiškas monarcho veikimas
saugojo tiek institucines, tiek bendruomenines struktū
ras nuo atviros konfrontacinės poliarizacijos.
Kaip priešingą pavyzdį galima pateikti Šiaurėje bu
vusį kaimyną – Livonijos konfederaciją. Dar 1526 m.
Ponų Taryboje šnabždėtasi, kad veikiausiai Ordinas
bus sekuliarizuotas Prūsijos pavyzdžiu28. Jau ir taip
nuolatinių intrigų tarp Rygos miesto, arkivyskupo ir
Ordino vargintas politinis darinys merdėjo. Reformacija
situaciją tik komplikavo, o kitiems – suteikė progą. Nei
senojo Žygimanto, nei Žygimanto Augusto jokiu būdu
negalima apkaltinti (ar, kai kurių istorikų nuomone,
pagirti) karingumu. Kaip tėvas, taip ir sūnus ginklų
griebdavosi arba neišvengiamais atvejais (gynybos ar
maištaujant Vokiečių ordinui), arba esant palankiai
progai (pavyzdžiui, per 1534–1537 m. Starodubo karą
su Maskva). Tokia proga XVI a. šeštame septintame
dešimtmetyje brendo ir Livonijoje.
Tai buvo tikrai patrauklus grobis – XVI a. pasikei
tęs Vakarų pasaulis atsiliepė ir LDK ekonomikai bei
galimybėms. Valdovo ir didikų ūkių javai vis dides
nėmis apimtimis iškeliaudavo į Amsterdamą, o iš ten
grįždavo pinigai. Gdanskas buvo tikras lobis, tačiau
visų pirma – Lenkijai. Radvila Juodasis vis kartodavo
Krokuvos kašteliono Tarnovskio žodžius, kad „už Vil
nių nemokėtų nė dešimties lenkiškų markių, jei Rygos
miestas atitektų į priešo rankas“. Silpstanti Livonija
su turtingu Rygos uostu traukte traukė. Taigi kaip va
salinė Prūsija ir Gdanskas Karūnai, taip Livonija su
Ryga – Didžiajai Kunigaikštystei. Valdovui ir abiem
Mikalojams Radvilos (Juodajam ir Rudajam) bendra
darbiaujant, 1556 m. imtasi ruoštis kariniams veiks
mais, turėjusiems palenkti Livoniją Lietuvos pusėn, ir
tai daryta itin kruopščiai.
1557 m. bent keliasdešimties tūkstančių LDK kariuo
menė pajudėjo šiaurinės sienos link, Pasvalio kryptimi.
Pradėta kampanija priversti Livoniją (ir paskiras jos
dalis: arkivyskupą, Rygos miestą, Ordiną) prisišlieti
prie Lietuvos. Tai buvo diplomatinė karinės galios de
monstracija, kurios, svarbu, pakako. 1557 m. sutarti
mi buvo numatyta būsima karinė kraštų kooperacija,
1559 m. jau priimtos lietuvių įgulos į Livonijos pilis,
o 1561 m. Livonija iš esmės (tuomet – išskyrus Rygą)
pasidavė LDK. Tai buvo didelis laimėjimas. Žygiman
tas Augustas sukūrė tai, ką Zenonas Norkus pavadino
„lietuviško imperializmo gulbės giesme“29. Įspūdinga,

26
Du laiškai = Two letters: Popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano
ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556) = A Controversy between Papal Nuncio Luigi Lippomano and Duke Nicolaus
Radvilas the Black (1556), parengė / edited by Dainora Pociūtė, (ser.
Monumenta Reformationis Lithuanicae, Seria I: Confessiones fidei, t. 2),
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 444.
27
Plg. Janusz Tazbir, Państwo bez stosów: Szkice z dziejów tolerancji

w Polsce XVI i XVII wieku, Warszawa: ISKRY, 2009.
28
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Ponų Tarybos laiškas karaliui
Žygimantui dėl Lietuvos karalystės atkūrimo (1526)“, in: Šešioliktojo
amžiaus literatūra, p. 69.
29
Zenonas Norkus, Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji
Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu, Vilnius: Aidai, 2009, p. 312.
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kad tai buvo pasiekta ne brutalia jėga, o galios demons
tracija. Tokia buvo ir pirminė intencija, tai suprastina
iš LDK etmono Mikalojaus Radvilos Rudojo žodžių Žy
gimantui Augustui, esą jis per daug karių nesamdytų,
o pinigų pataupytų tam laikui, kai jų tikrai reikės30.
Tačiau Livonijoje interesų turėjo ir Maskva. Nors Žy
gimantas Augustas ilgą laiką sugebėjo išvengti tiesio
ginės karinės konfrontacijos, Maskvos grėsmė rusen
ti nenustojo. Ypač kai 1547 m. caru (imperatoriumi)
apskelbtas Maskvos didysis kunigaikštis Ivanas Rūs
tusis neslėpė ambicijų ir net tėvoninių (!) pretenzijų
ir į Livoniją, ir į (jau visą) LDK. Livonijos atitekimas
Maskvai galėjo smarkiai kirsti Lietuvos kariniam ir
ekonominiam potencialui, o kartu – ir valdovui bei vi
sam elitui. Belieka įsivaizduoti, kaip smarkiai būtų su
sikomplikavusi situacija, jei pasienis su Maskva dar
būtų nusitęsęs ir visa šiaurine Lithuania Propria siena.
Tad Žygimantą Augustą vangumu kaltinantiems isto
rikams galima pirštu besti į šią Livonijos pritraukimo
ir inkorporavimo akciją – monarchas kartu su Lietuvos
elitu veikė aktyviai.
Sandėriai su Livonija suteikė Maskvai pretekstą ka
rinei intervencijai: pirma – į dabartinę Latviją ir Estiją,
o jau kiek vėliau ir į pačią LDK. Maskvėnams užėmus
Tartu ir Narvą, kariniai veiksmai Livonijos teatre ėjosi
sudėtingai. Bandymas ieškoti sąjungos Švedijoje ir Suo
mijoje per 1562 m. sesers Kotrynos vestuves su Jonu
Vaza nuėjo perniek, kai jaunavedžiai Ivanui Rūsčiajam
palankaus Švedijos karaliaus Eriko Vazos buvo įkalin
ti. Caro siekiai išsiderėti Jogailaitę sau į Kremlių, pa
sak šaltinių, kaip „kekšę“, konfliktą Žygimantui Augus
tui vertė ir asmeniniu. Nelengvino situacijos ir vangus
kilmingųjų rinkimasis į pašauktinę kariuomenę, pilių
kare ir taip mažai naudingą. Grumtis su vis stiprėjan
čia Maskva darėsi sunkiau pakeliama, piniginiai ir ka
riniai LDK resursai rodėsi nepakankami. To pasekmė –
1563 m. Polocko, vaivadijos centro ir svarbaus prekybos
Dauguva taško, kritimas. Karo veiksmų teatras vis ar
tėjo prie valstybės branduolio. Nerimą stiprinti turėjo
pabrėžtinas maskvėnų žiaurumas tiek Livonijoje, tiek
užimant Polocką: vokiškuose leidiniuose baisėtasi užė
mėjų brutalumu, mieste konventą turėję bernardinai
buvo nukankinti31. Sėkmingai iki šių dienų Drezdeno
valstybiniuose meno rinkiniuose išliko įspūdingas Iva
no Rūsčiojo pergalės artefaktas: iš užimto ir apiplėšto
Polocko aukso išlydytas įspūdingas kaušas vynui gerti.
Graviūra ant jo skelbė didžiojo valdovo, caro ir didžiojo
kunigaikščio titulus. Polocko praradimas Žygimantui
Augustui savo svarba atkartojo 1514 m. tėvo nesėkmę,
kai buvo prarastas Smolenskas. Padėtį kiek stabiliza

vo netikėta ir įstabiai triuškinanti Mikalojaus Radvilos
Rudojo vedamų pajėgų pergalė ties Ūla 1564 m., sutei
kusi vilties ir, vis dėlto, daugių daugiausia, atokvėpio.
Nenuostabu, kad karo vargai pažadino unijinius
šnabždesius. Per visą Lietuvos-Lenkijos unijos, kaip
proceso, istoriją šio ryšio glaudinimą ir gludinimą iš
šaukdavo gana konkretūs poreikiai ir aplinkybės. XV a.

30
Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė, Lietuvos istorija, t. V: Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529–1588 metais,
Vilnius: Baltos lankos, 2013, p. 196.

31
Plg. Juozapas Blažiūnas, „1514 ir 1563 m. Polocko bernardinų konvento kankinių istorija: istoriografinis ir ikonografinis aspektas“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2016, t. 39, p. 69–84.
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pabaigoje lenkų pusės iniciatyvą skatino turkų bei to
torių baimė ir problemos su Moldova, lietuvių – tradi
ciškai alinantys karai su Maskva rytuose. Abiejų pusių
įtampoms atslūgus, nurimdavo ir kalbos (tuščios ar
konkrečios): taip nutiko ir su 1499–1501 m. unija, ir su
1518 m. lietuvių ponų suokimu Gniezno arkivyskupui
Jonui Laskiui apie atnaujinsimas derybas. Vis tūnojęs
„realios“ unijos klausimas Žygimantui Augustui aktu
alizavosi visu aštrumu. Vadinamoji 1562 m. Vitebsko
peticija parodė, kad tuo suinteresuoti jau ne tik lenkai –
karo stovykloje susirinkę smulkieji LDK kilmingieji
reiškė unijos ir karinės lenkų paramos viltį.
Tuo pačiu laikotarpiu Lietuvoje vyko didelės pertvar
kos, dalis kurių tvėrė iki pat valstybės sunaikinimo
1795 m. Pirmiausia, 1566 m. buvo galiausiai užbaigti
jau kurį laiką trukę Lietuvos Statuto tvarkybos ir nau
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josios redakcijos darbai. Tai buvo susiję su vadinamąja
1564–1566 m. administracine-teismine reforma, kai
visa kunigaikštystės teritorija buvo padengta tolygiu ir
vienodu vaivadijų, pavietų ir vietos pareigūnų tinklu.
Dalis teisminių prerogatyvų buvo patikėta pavietų ly
gio teisėjams, o vietos seimeliai rinko atstovus į seimą.
Visa tai – Lenkijos pavyzdžiu, tiesa, ne lenkų iniciaty
va ar prievarta. Dabar manoma, kad tai buvo surengta
pačių lietuvių ponų, siekusių savo (antiunijinėn) pusėn
patraukti smulkesniuosius kilminguosius, su unija sie
jusius ir savo teisių išplėtimo viltį. Vis dėlto toks „len
kiško užkrato gydymas“ nebuvo pakankamas. Unijai
ryžosi ir pats valdovas.
Kiekvienąkart substancialiau priartėjus prie jos ga
limybės, iškildavo ir valdovo klausimas. Mat Didžio
joje Kunigaikštystėje sostas paveldimas (Jogailaičių),
o Lenkijoje – užsodinamas išrinktu monarchu. Tad bet
kokios pastangos suvienyti abu kraštus kaip mat mo
narcho valdžią patalpindavo klausimo epicentre. Tra
diciškai, siekdami stiprinti savo pozicijas Lenkijoje ar
užtikrinti sostus palikuoniams, Jogailaičiai remdavosi
Lietuvos atskirumu ir paveldėjimo teise joje. Tačiau
priešingai nei pirmtakai, Žygimantas Augustas iš to jau
neturėjo ko išlošti (pertvarkoms Lenkijoje jis pasitelkė
egzekucinį šlėktų sąjūdį, o sūnaus neturėjo bet kuriuo
atveju). Tačiau pralošti buvo galima daug ką – kad ir
pačią Lietuvą. Tai suvokdamas ir karo su Maskva te
atre matydamas vis besikomplikuojančią situaciją, Žy
gimantas Augustas ėmė tolti nuo tradicinės Jogailaičių
unijos vengimo pozicijos. Tad privalėta įveikti formalią
vienijamų kraštų skirtybių (tebūnie, santvarkų) proble
mą. Tam itin svarbaus žingsnio Žygimantas Augustas
ėmėsi 1564 m. Varšuvos seime. Teigdamas, kad „vieš
pats Dievas savo šventa nuožiūra mums jokio palikuo
nio iki pat šių laikų nedavė“, paskutinysis Jogailaitis
perleido paveldėjimo Lietuvoje teisę „Respublikai ir tai
šlovingai Lenkijos Karūnai“32. Svarbu atkreipti dėmesį
į tai, kad šios Žygimanto Augusto formuluotės prielaida
yra tokia: unija (lenk. w jedno ciało i w jeden lud) jau
egzistuoja, sudaryta dar pirmtakų, ją tereikia iki galo
paversti institucine realybe, o ir pati „Respublika ir ta
šlovinga Lenkijos Karūna“ jau yra vienos tautos, tad
ne tik lenkų, bet ir lietuvių. Be to, unija su viena tauta
ir kūnu gali ir privalo išlaikyti savo vidines (lietuviams
ir lenkams) skirtybes, pavyzdžiui – teismus, privilegi
jas ir pan.
Tokiu veiksmu valdovas ryžtingai ėmėsi iniciatyvos ir
tarpininkavo tarp abiejų (ar net daugiau) stovyklų, už
ėmusių kone priešingas pozicijas. Įsivaizdavimų, kaip
unija turėtų atrodyti, buvo daug ir skirtingų: nuo žemi
32
Akta unji Polski z Litwą, 1385–1791, wydali Stanisław Kutrzeba i
Władysław Semkowicz, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1932,
p. 179–180, nr. 90.
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nančių Lenkijos kanclerio Valentino Dembinskio kalbų
apie Lietuvą kaip „Naująją Lenkiją“, iki lietuviško įsi
vaizdavimo tik apie bendrą valdovą ir užsienio politi
ką. Žygimantas Augustas lenkų reikalavimus švelnino,
o lietuvius skatino. Tiesa, pasirinktasis modus operandi,
kad ilgaamžiai dalykai nesurenčiami prievarta, veikė,
deja, ne visuomet. Iš unijinio seimo bėgančius lietuvius
„tempti už ragų“ į susitarimą teko ir labai skaudžiais
sprendimais, būtent vienašališku Palenkės, Voluinės,
Braclavo ir Kijevo vaivadijų atplėšimu. Nuoskauda tvė
rė ilgai, pakanka prisiminti garsųjį 1613 m. LDK že
mėlapį su minėtomis vaivadijomis (tiesa, be Palenkės).
Tačiau monarchui tai regėjosi būtina, unija jam buvo
„toks šventas bei toks reikalingas ir toks šlovingas rei
kalas“. Net savo testamente Žygimantas Augustas kvie
tė ir prašė ją išlaikyti. Apmaudo ir džiaugsmo ašaro
mis aplaistytas susitarimas vis dėlto buvo įspūdingas
pasiekimas. Be to, kad ir su teritoriniais nuostoliais,
laimėjo būtent lietuviškoji lygiaverčių šalių (lot. aequae
principaliter – vienodai svarbiai), o ne lenkiškoji inkor
poratyvistinė unijos vizija. Ir tokios formos Lenkijos ir
Lietuvos unija tvėrė daugiau nei du šimtmečius ir, il
gainiui, patiems lietuvių kilmingiesiems tapo iš esmės
neliečiama (sacrosancta). Jos kultūriniai, ekonominiai
ir politiniai padariniai lieka svarbūs ir jaučiami iki pat
šiol. O trumpuoju laikotarpiu padėjo ir pergalingai už
baigti Livonijos karą su Maskva. 1569 m. Liublino su
sitarimas buvo turbūt didžiausias Žygimanto Augusto
gyvenimo pasiekimas, bevaikio atžala ir įpėdinis.
Pastarąją metaforą galima ir pratęsti. Kaip paskuti
niais gyvenimo metais Žygimantas Augustas kamavosi
unijos siekiu, taip bene obsesyviai vis dar bandė tapti
tėvu. Kraujo ir kūno tąsa buvo svarbi bet kuriai dinas
tijai. Juolab po pusbrolio Liudviko žūties ties Mohaču
1526 m. ir tėvo mirties 1548 m. Žygimantas Augustas
buvo paskutinysis gyvas Jogailaitis. Tačiau jis dar buvo
jaunas, išaugęs sveikas ir žvitrus. Kaip jau minėta, di
nastijos lūkesčiu buvęs jaunuolis galėjo girtis išskirtine
kilme, kuri reikalavo ir atitinkamos poros. Tėvo puose
lėti santykiai su Habsburgais, kad ir priešinantis Bo
nai, garantavo pirmąją jaunuolio santuoką 1543 m. su
Elžbieta, imperatoriaus Ferdinando seserimi. Tik kad
vyras nemėgo savo žmonos, po keleto metų mirusios ir
nesusilaukusios bendro palikuonio.
O tada buvo Barbora. Turbūt neverta dar kartą per
pasakoti ir taip daugumai žinomų nutikimų, legendų
ir t. t. Tačiau verta pabrėžti porą čia aktualių dalykų.
Pirma, gana netikėta jaunojo valdovo santuoka su di
dikaite Barbora veikiausiai buvo paskubinta, manant,
kad Radvilaitė jau laukiasi. Antra, tai buvo mezaljan
sas. Kad ir kokie galingi Lietuvoje buvo Radvilos, Bar
bora tebuvo Vilniaus kašteliono dukra, o Žygimantas
Augustas – imperatorių, Lenkijos ir Lietuvos valdo
vų, Aragono karalių kraujo. Po milžiniško skandalo
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1548 m., išaiškėjus apie slaptą santuoką, įskaudinti
liko visi (išskyrus galbūt Radvilas): pats jaunikis dėl
šlykščių kalbų apie žmoną, ji pati, valdovas Žygiman
tas Senasis, motina Bona, Lenkijos valdantysis elitas.
O Barborai mirus, liko tik širdgėla, gedulo rūbai, kapas
Vilniuje ir mylimosios vėlės vaikymasis. Ir jokio sūnaus.
Tas pat pasikartojo ir su trečiąja, itin atšiauria santuo
ka su pirmosios žmonos seserimi Kotryna. Formaliai
niekad neišsiskyrę sutuoktiniai paskutinį kartą matėsi
1562 m., likus dešimtmečiui iki Kotrynos mirties. Tai
nereiškė, kad Žygimantas Augustas nustojo stengtis dėl
palikuonio – juolab astrologai karštligiškai nusiteiku
siam valdovui palikuonį žadėjo su ketvirtąja santuoka.
Į Palenkę atsitraukusio Jogailaičio dvare moterų nie
kada netrūko. O 1571 m. rugsėjį valdovui, atrodo, gimė
nesantuokinė dukra. Ji buvo pavadinta Barbora. Po pu
sės metų Austrijoje mirus Kotrynai Habsburgaitei, Žy
gimantas Augustas dar bandė „legalizuoti“ savo sugu
lovę ir galimą dukros motiną Barborą Gizaitę, tačiau
nespėjo, 1572 m. liepos 7 d. Knišine mirė. Veikiausiai
tie paskutiniai metai ir įpūtė ugnies į juodąją Jogailai
čio legendą. Po jo mirties, be kitų, ir žymusis moralistas
Andrius Volanas su šleikštuliu kalbėjo apie „dvokiančią
paleistuvystę ir didžiai nusikalstamą svetimoteriavimo
nuodėmę“33.
Žinoma, Žygimantas Augustas nebuvo Didysis, ta
čiau, svarstant apie jo gyvenimą ir darbus, pasiduoti
vien Didybės kriterijui nederamai aplaidu ir papras
čiausiai nesąžininga. Kaip ir be perstojo prikaišioti vi
sas kaltes tariamam monarcho glebumui, aplaidumui
ar tingumui. O ir šiaip įvairios skubios ir kartais ne

žinia kuo pamatuotos istorinių veikėjų psichologiza
cijos jau turėtų rastis metodologinėse šiukšlių dėžėse.
Juk atrodo Žygimantą Augustą veikus tiesiog ne kaip
autokratišką modernios, centralizuotos valstybės admi
nistratorių (taip ir negalėjo būti), o kaip kompromiso
ieškantį ir kantrų visų karalių. Ir tokiems kraštutinu
mų laikams Žygimantas Augustas tiko puikiai: suve
riant pertrūkius žengdavo centran ir tapdavo laikan
čiąja jungtimi. Tą demonstravo tiek tarpinė laikysena
derybose dėl unijos, tiek tikybinė pozicija ir tolerancija.
Turbūt vienintelė ir tikrai ryškiausia išimtis – ryšio ir
santuokos su Barbora Radvilaite epizodas, kai jis tvirtai
spyrėsi ir pasiekė savo. Be to, su jo ir tėvo Žygimanto
Senojo valdymu siejamas Lenkijos aukso amžius. Esant
galimybei, patartina pamatyti Žygimantų koplyčią Kro
kuvos Vavelio katedroje, ir visa taps aišku. Turbūt ga
lima panašiai pasakyti ir apie Lietuvą. Ilgi Žygimanto
Augusto valdymo metai pasižymėjo ilgu vidaus ir išorės
taikos laikotarpiu (išskyrus nelemtąjį Livonijos karą su
Maskva). Santarvę pavyko išlaikyti net ir su Suleimano
Puikiojo Turkija. Tai tik padėjo kultūriniam ir ekonomi
niam Lenkijos ir Lietuvos pakilimui. Ne tik iš Vakarų
Europos plaukęs auksas tempė į šį Europos pakraštį
valdovui (kartu ir didikams) dirbti menininkus, tačiau,
Didžiosios Kunigaikštystės atveju, jau dygo ir savi žmo
nės. Ne tik humanistiškai išsilavinę dvasininkai, bet ir
pasauliečiai. Svarbios vidaus reformos kūrė ir įgalino
savivaldą ir savotišką laisvą (kad ir kilmingųjų) visuo
menę. Kartu su unija tai ir yra paskutinio Jogailaičio
palikimas. Didis jis ar ne, vertingas, ar ne – tesprendžia
skaitytojas pagal save.
!

33
Andrius Volanas, „Kreipimasis į Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės senatą“, in: Andrius Volanas, Rinktiniai raštai,

sudarė Marcelinas Ročka ir Ingė Lukšaitė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 194.

Nerija Putinaitė

SKAMBANTIS MOLIs

Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija
kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai
Itin plačiai prigijęs yra manymas, kad per 50 sovietų okupacijos metų buvo tiesiogiai engiama (lietuvių) tauta, (nesėkmingai) mėginant ją paversti (tik) liaudimi.
Tokiu atveju nuoseklu manyti, kad tautinės kultūros formos anuomet reiškusios
jei ne pasipriešinimą sovietizmui, tai bent rimtą atsparą jam. Ir štai jums prašom:
Nerija Putinaitė šioje paradigminį istorijos supratimo lūžį atnešančioje knygoje nuplėšia tyrus lietuvių
liaudies drabužėlius nuo Lietuvos ansamblio, dainų švenčių, Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos ir
net Rumšiškių muziejaus. Visa tai buvę pagal sumanymą ir paskirtį tautiškumo sovietizacija, susovietintas
lietuviškumas. Oi, tai bus aslužėj ruimužio!

Nerijus Šepetys  
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Liečiant epochos dramblį
Kristina Sabaliauskaitė

Sudominta atsiverčiau dr. Liudo Jovaišos straipsnį
(„Prašmatnus kontušas ir nunešiotas žiponas, arba Is
torija Kristinos Sabaliauskaitės romanuose“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2020, nr. 6) apie istoriją mano ro
manuose – visuomet svarbi kolegų nuomonė; ne tik
neslepiu, bet ir pabrėžiu, jog rašydama savo kūrinius
konsultuojuosi su atskirų sričių specialistais. Laikau
si principo, kad nežinojimas – ne yda, o paklausti – ne
gėda. Yda (o veikiau – ribotumo garantas) yra įsivaiz
davimas, kad jau viską žinai. Korekcijas iš konkretaus
dalyko žinovų priimu konstruktyviai, su dėkingumu.
Faktą, kad VU istorikas, katedros vedėjas, įdėmiai ir
priekabiai perskaitė apie pusantro tūkstančio Silva rerum tetralogijos puslapių, laikau tam tikru įvertinimu,
nes tiek straipsnio autoriaus dėmesio nesusilaukė, kiek
man žinoma, joks kitas pastaraisiais dešimtmečiais iš
leistas lietuvių autorių istorinis romanas.
Kas lėmė, kad perskaičiusi p. Jovaišos straipsnį, ku
piną insinuacijų mano moksline nekompetencija ir var
dinantį rastus „istorinius netikslumus ir klaidas“, likau
nustebinta kaip ta panelė žydiškame anekdote?
Net ne straipsnio tonu, o turiniu – kiek mažai iš tik
rųjų yra p. Jovaišos teiginių, į kuriuos galima būtų rea
guoti kaip į klaidų fiksavimą, ir kiek pats autorius yra
padaręs klaidų, kaltindamas mane įsivaizduojamomis
klaidomis.
Pradėsiu nuo to, kad rašytojui neįmanoma reaguoti
į p. Jovaišos nepasitenkinimą tomis kūrinio vietomis,
kurias jis įvardina kaip, jo nuomone, „neautentiškas“:
ten, kur jam neužsimezgė subjektyvus ryšys su herojų
psichologija, jie jam pasirodė nepatrauklūs, neatitin
kantys jo paties emocinio temperamento, galiausiai,
iškilo konfliktas tarp skaitytojo ir personažų moralinių
nuostatų skirtumo, arba (atsiprašau jei, klystu, tačiau
taip vietomis pasirodė) – ten, kur, regis, liko nesupras
tos grynai literatūrinės raiškos figūros: hiperbolė, iro
nija ir groteskas. Tai normalu – skaitymas yra labai
individualus malonumas, ne visiems skaitytojams ne su
visais personažais (netgi klasikų kūriniuose) užsimezga
dvasinė bendrystė. Tačiau tai, kad skaitytojui nepatiko
personažo charakteris, anaiptol dar nereiškia istorinio
autentiškumo problemų. Todėl pristatyti kaip „istorinį
netikslumą“ ar mano menamą „nekompetenciją“ ro
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mano siužeto liniją, kad katalikų kunigas ir vienuolis
Pranciškus Norvaiša XVIII a. galėjo turėti seksualinės
patirties arba geidulingų ir pavydžių minčių tą dieną,
kai jo pusbrolis vedė slapčia jėzuito mylėtą merginą?
Esu nustebinta.
Tokiu atveju reikėtų nurašyti kaip istoriškai netiks
lius daugybę pasaulio klasikinės literatūros kūrinių –
pradedant Pietų Amerikos literatūra, baigiant gausiais
ispanų, italų, prancūzų ir kitų katalikiškų šalių rašyto
jų kūriniais, pasakojančiais apie celibato įtampas ar su
laužymą – ir dažnai kur kas drastiškesniais būdais, nei
mano herojaus patirtieji. Ką gi, pro tankų p. Jovaišos
dorovės sietą turbūt neprasprūstų ir Liudas Vasaris.
Bet palikime nuošalyje tai, kad katalikų kunigai ir
vienuoliai vis dėlto buvo ir yra žmonės – kartais nusi
dedantys taip, kad tai dokumentuoja istoriniai šaltiniai.
Rekomenduočiau p. Jovaišai pasiskaityti šaltinius apie
aukštesniųjų XVIII a. antros pusės dvasininkų inty
miojo gyvenimo peripetijas, buvusias ano meto visuo
menėje vieša paslaptimi: siūlyčiau pradėti nuo primo ir
arkivyskupo metropolito Mykolo Jurgio Poniatowskio,
viešai išlaikiusio net dvi meilužes vienu metu. Kalbant
konkrečiai apie mano kūrinį: Pranciškaus Norvaišos
menamas ar tikras romanas su kilminga angle buvo
aptarinėjamas ano meto Varšuvos aukštuomenėje bent
jau tiek, kad paskalos pasiekė Stanislovo Augusto ausis,
grįžus Norvaišos paklausiusio: „Tai gyvas esi, Norvai
ša? O mums jau sakė, kad miręs arba kad negrįši, kad
jau tapai anglikonu ir vedei“. Taigi negalima atmesti
prielaidos, kad minėtasis istorinis asmuo vis dėlto ga
lėjo turėti šiokios tokios seksualinės patirties (bent jau
buvo tuo, juokais ar rimtai, įtariamas savo amžininkų).
P. Jovaišos abejones dėl „pernelyg pasaulietiško“ per
sonažo mentaliteto išsklaido dar vienas šaltinis – caro
administracijos raštininko ranka apie Norvaišą univer
siteto profesūros registre XIX a. pačioje pradžioje, seny
vam profesoriui dar tebesant gyvam, įrašyta: „visiškai
supasaulėjęs, tik kad žmonos neturi“. Negeranoriška,
tačiau, matyt, pagrindo būta, nes kiti buvę jėzuitai pro
fesoriai taip neapibūdinti.
Kaip minėjau, sunku ginčytis, jei šaltinių duomenys
yra tokie, kad XVIII a. žmonių temperamentai ir poel
giai, arba, kaip rašoma „seksualinis apetitas“, pranoks
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ta XXI a. skaitytojo p. Jovaišos keliamas itin griežtas
dorovės normas. Dėl skonio ir apetito – ypač seksuali
nio – nesiginčijama. Juolab su praėjusiomis epochomis,
ir juolab su perversišku XVIII amžiumi, pasižymėjusiu
tam tikra seksualine revoliucija, nuvilnijusia net iki
mūsų kraštų ir piktinusia ano meto moralistus. Palygi
nus su XVIII a., nūdienos žmogus iš tiesų yra kur kas
griežtesnis – daugelis kontroversiškų tos epochos teks
tų ar poelgių šiandien nebūtų toleruojami.
Neįmanoma ir net nėra prasmės reaguoti į tas straips
nio vietas, teigiančias, jog viena ar kita mano kūriniuo
se neva nėra istoriškai tikslu, kai jokiais konkrečiais
faktais nepagrįstas priekaištas grindžiamas žodžiais
„dažniausiai būdavo kitaip“ („dažniausiai tuoktuvių
liudininkais būdavo vyrai“) arba kad kas nors „retai
nutikdavo“ („retai būdavo skiriamas įkalinimas iki gy
vos galvos“). Tačiau tai, ką esu aprašiusi romane, vis
dėlto kartais pasitaikydavo toje epochoje, ar ne? Gali
ma suprasti iš p. Jovaišos teksto, kad taip – nutikdavo,
tik štai kažkodėl tarsi yra keliamas privalomas reika
lavimas, jog romano fabula vystytųsi būtinai taip, kaip
statistiškai „būdavo dažniausiai“. Derėtų suprasti, jog
priešingai nei dėsningumą siekiantis fiksuoti istori

kas, literatūros kūrinio autorius, siekiantis aprašy
ti dramatiškas praeities situacijas, visiškai neprivalo
remtis statistiniu šaltiniuose fiksuotų įvykių vidurkiu,
nes kitaip romanas gausis tiesiog apie statistinį vidur
kį. Priešingai – kur kas įdomesni yra šaltiniuose fiksuo
ti nuokrypiai nuo normos, ekscesai, keistenybės. Būtent
jie ir skatina mąstyti, kokios aplinkybės slypėjo už to
ypatingo įvykio.
Kaip ir neįmanoma, tiesiog nėra prasmės, reaguoti
į straipsnio autoriaus priekaištus, kai iš romano kon
teksto ištraukiami unikalaus personažo žodžiai ir tai
p. Jovaišos tendencingai pristatoma kaip mano nesu
sivokimas apie visą epochą apskritai. Pavyzdžiui, iš
plėšus iš fabulos, cituojama metempsichoze įtikėjusio
ekscentriko, su judaizmu flirtuojančio ir, veikiausiai, bi
poliniu sutrikimu sirgusio, amžininkų bepročiu (Obłąkany Książe) laikyto, nuo visuomenės vėliau namų arešte
izoliuoto Martyno Mikalojaus Radvilos drastiška, tiesiog
eretiška ištarmė, kad „pragaro nėra“, ir tai pristatoma
kaip neva mano bendras požiūris į visą to meto religin
gumą ir neva epochos mentaliteto nesupratimas. Esu
nustebusi – kas tai? Negi perskaityto teksto suvokimo
sunkumai? Nesupratimas, kad kalbama apie išskirtinį,

Algirdas Jakas. Trumpa pertrauka. 2018. Popierius, anglis
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bepročiu laikytą personažą, kuris kaip tik reiškė tai epo
chai nebūdingas mintis ir buvo už tai žiauriai šeimos ir
visuomenės nubaustas? Taip pat iš konteksto ištrau
kiamas Glaubitzo visiškai liuteroniškas požiūris, kad
sąžiningai atliekamas darbas yra vienas iš Viešpaties
garbinimo būdų – juk tai gana simptomatiškas tai bend
ruomenei dalykas, kaip ir germaniškame folklore dažnai
sutinkamas apsukraus ir darbštaus jaunikaičio galynė
jimosi su velniu ir jo įveikos leitmotyvas. Buvo taip pat
prikišta, kad kitas romano herojus, neva netipiškai epo
chai, smerkia antijudaistinį diskursą (antisemitizmas
tuo laikotarpiu kaip tik buvo paūmėjęs, tai, beje, gana
detaliai ir aprašau) – Petras Antanas Norvaiša buvo
realus asmuo, yra išlikę keliasdešimt jo laiškų Žuvelei
ir artimiesiems, kuriuose ryškėja, jog, būnant Radvilų
ekonomu, jį su jurisdikos žydais siejo dažni dalykiniai
santykiai, tą miestiečių grupę geriau nei kiti katalikai
pažinojo; kai kuriuos pažįstamus žydus savo laiškuo
se netgi užtaria, stengiasi pateisinti. Tad, leiskite pa
klausti, kodėl romane herojus negali skeptiškai vertinti
fakto, kai dėl visų būtų ir nebūtų blogybių kaltinama
grupė žmonių, kurią jis gana gerai pažįsta? Tokių auto
riaus priekaištų sąrašą galima būtų tęsti, bet, kaip mi
nėjau, turbūt nelabai yra prasmės reaguoti į individualų
p. Jovaišos santykį su literatūriniais personažais.
Konkrečiai reaguosiu į p. Jovaišos priekaištus dėl me
namų istorinių „klaidų“ ar „išmislų“.
Norėčiau atkreipti skaitytojo dėmesį, kad, priešingai
nei p. Jovaiša savo abstrakčius priekaištus, kiekvieną
savo teiginį galiu pagrįsti konkrečiais argumentais arba
nuorodomis į šaltinius ir mokslinę literatūrą.
Pradėkime nuo p. Jovaišos teiginio, kad Petras Anta
nas Norvaiša 1748–1749 m. jokiu būdu negalėjo svajoti
norįs išsiskirti su Placida Amelija ir vesti Balbetę, nes,
cituoju p. Jovaišą: „būtų turėjęs duoti skaistybės įžadą,
o apie jokią naują jo santuoką, sutuoktinei esant gyvai,
negalėjo būti nė kalbos“.
Esu nustebinta.
Jei XVIII a. pirmoje pusėje skyrybos (o teisingiau –
santuokos sudarymo aplinkybių pripažinimas negalio
jančiomis) buvo dar išimtis, tai nuo XVIII a. vidurio sky
rybų ATR katalikų tarpe smarkiai padaugėja. Kalbant
konkrečiai apie Petrą Antaną Norvaišą – jo tiesioginėje
artimoje aplinkoje skyrybos vyko net dukart, ir jos netgi
paminėtos pačiame romane (keista, kad tie faktų pami
nėjimai praslydo pro tokią įdėmią p. Jovaišos akį) – Je
ronimas Florijonas Radvila išsiskyrė su Terese Sapie
gaite 1745 m., po to šiai tebesant gyvai vedė Magdaleną
Czapską ir su ja išsiskyrė antrąkart, 1751 m. Po to –
nota bene, abiems pirmosioms žmonoms tebesant gy

voms ir nė vienai pusei nepriėmus nei skaistybės, nei
vienuoliškų įžadų – vedė trečią kartą, Anielę Miączyńs
ką. Tai buvo visiški „skyrybų už pinigus“ pavyzdžiai.
Bet galbūt esu labai nekompetentinga, jei įvardinu tai
kaip „skyrybas“? Juk katalikų kanoninėje teisėje „sky
rybos“ neegzistuoja. Galima kalbėti tik apie santuokos
aplinkybių pripažinimą negaliojančiomis. Galbūt net
apskritai negalima vartoti žodžio „skyrybos“, kalbant
apie XVIII a. ATR katalikus?
Žodis patiems XVIII a. katalikams, o konkrečiai – Jęd
rzejui Kitowicziui (1728–1804), memuaristui ir, nota
bene, kunigui, žymiojo veikalo apie 1734–1763 m. lai
kotarpį Augusto III valdymo papročių ir įpročių aprašymo autoriui:

1
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, §9. O Sądach konsystorskich, in: https://pl.wikisource.org/
wiki/Opis_obyczaj%C3%B3w_i_zwyczaj%C3%B3w_za_panowania_

Augusta_III/Ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.
2
Iwona Kulesza-Woroniecka, Rozwody magnackie w XVI–XVIII w. w
Polsce, Poznań, Wrocław: Wydawnictwo historyczne, 2002.
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Vidury [Augusto III] valdymo, kai patankėjo skyrybų
[originale – rozwodów], dažnai abiems pusėms su
sitarus, Apaštališkoji sostinė paskyrė matrimonijos
defensorius [santuokos gynėjus], kuriais tapdavo fis
kalai arba instigatoriai. Tada iš pareigos jie dalyvau
davo kiekvienoje skyrybų byloje, siekdami užtikrin
ti santuokos galiojimą iš kurio viena arba netgi abi
pusės stengėsi išsiveržti. Bet tasai atsargumas, kaip
dažnai būna pasaulyje linkstančiame į sugedimą, ne
daug teprisidėjo prie santuokinio ryšio išsaugojimo.
Defensorius, ištaręs savo quamquam [čia – užtarian
čiuosius argumentus] dėl santuokos galiojimo, toliau
dėl jos išsaugojimo dirbdavo tik tiek, kiek buvo sekun
duotas [įgaliotas, priprašytas] kurios nors iš pusių,
o kai matydavo, kad abi pusės būtinai pasiryžusios
tuos pančius nutraukti, tai ir jis nebūdavo užsispyręs
ar labai uolus. Mąstė sau: ko man čia veltui dirbti,
kad abu žmonės būtinai gyventų drauge, jei jie vienas
kitam taip įsipykę, kad jau žiūrėti viens į kitą nebe
gali; tegul verčiau jau išsiskiria, nei kad būtų tarp jų
nuolatinis pragaras.1
Man regis, čia p. Jovaiša jau nori būti šventesnis už
XVIII a. kunigą, t. y. Jędrzejų Kitowiczių, ne tik ap
rašantį padidėjusį skyrybų skaičių Petro Antano gy
venamuoju laikotarpiu, tų skyrybų procedūrą, bet ir,
kontrastuojant su bažnytininiais de jure terminais, šį
procesą buitiškai de facto įvardinantį tuo metu plačiai
vartotu žodžiu rozwód, t. y. – skyrybos.
Reikia paminėti, kad Kitowicziaus veikalas yra toks
fundamentalus, plačiai prieinamas papročių ir kasdie
nybės istorinis šaltinis, kad nuo jo lektūros paprastai
pradeda visi studentai, besiimantys ATR XVIII a. ant
ros pusės kultūros tyrimų. Yra ir išsami Iwonos Kule
szos-Woronieckos studija2, skirta būtent ATR magnatų
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skyryboms, apimanti ir LDK realijas – joje gausu išnag
rinėtų pavyzdžių, kaip norint išsiskirti, buvo apeinami
bažnyčios įstatymai.
Todėl esu nustebusi, kuo remdamasis p. Jovaiša tei
gia, kad apie skyrybas XVIII a. antroje pusėje LDK
„negalėjo būti nė kalbos“? Ne vien skyrybos vyko, bet jų
buvo padaugėję, apie jas polemizuota. Ką ten „negalėjo
būti net kalbos“ – juk net populiarūs humoristiniai eilė
raščiai apie tai kurti. Žymioji poetė Elżbieta Drużbacka
(1695–1765) sukūrė satyrą „Kelių Damų skundai bend
roje kompanijoje, dėl kokių priežasčių su savo Vyrais
gyventi nebenori“3. Eilėraštyje vardinamos priežastys,
dėl kurių jos amžininkės norėtų skirtis (nota bene – vėl
vartojamas žodis rozwód, skyrybos, ir jų nepainiojama
su separacija, kuri minima atskirai). Pajuokiama, kad
norima skirtis net dėl niekų – kad vyras nenuperka
madingų suknelių, galanterijos, kad nuobodus, kad su
tuoktinio namuose kaffos (kavos) pristingama.
Bet p. Jovaišai tai turbūt nėra įrodymas – nei dėl sky
rybų populiarėjimo fakto, nei dėl tuo metu stiprėjusios
moterų padėties, tapimo netgi skyrybų iniciatorėmis
(reiškinys, keliais dešimtmečiais anksčiau dar neįsi
vaizduojamas).
Sunku suprasti, kodėl esu kaltinama klaida, kai klys
ta pats p. Jovaiša. Galiu suprasti, kad neįmanoma vis
kuo domėtis: galima nežinoti XVIII a. ATR poezijos
kūrinių, galima nenutuokti apie naujausius mokslo
darbus skyrybų ATR tema. Na, bet imti ir pamiršti tokį
chrestomatinį XVIII a. šaltinį kaip Kitowicziaus me
muarai ir nežinoti to, ką jis rašo apie savo amžininkų
skyrybas, ir dar kur – skyriuje apie konsistorijos teis
mus? Kur čia klaida, jei romane pasiturintis, įsimylėjęs
herojus ima svaičioti, kaip jis, štai, pamėgdžiodamas
magnatą, kurį pažįsta, „išsiskirs už pinigus“, nes vis
daugiau ir daugiau jo amžininkų tą daro?
Todėl esu nustebinta. Kaip ir kito p. Jovaišos teiginio,
kad LDK to laikotarpio (Silva rerum III, 1748–1749)
valstybės administracinė ir teisminė sąranga nebuvo
išplėtota, daugiapakopė, nes čia prašyte prašosi cituo
jamas dar vienas chrestomatinis šaltinis – Bresto kaš
teliono, seimo pasiuntinio Marcino Matuszewicziaus
(1714–1773) (jis romane pasirodo kaip nelabai simpa
tiškas, epizodinis personažas, įkūnijantis būtent tą sis
temą) memuarai4, kurie išsamiai iliustruoja ano meto
dažnai korumpuotą, seimelių, teismelių, daugybės pa
kopų ir lokalinių pareigybių sąrangą. Įdomu ir tai, kad
nors Matuszewicziaus dienoraštis rodo jį buvus labai
pamaldų žmogų, šitai jo autoriui netrukdė kurti ir gana
pikantiškus erotinius eilėraščius (šis faktas nesuderina
mas su p. Jovaišos klaidingu įsivaizdavimu apie anos

epochos tyrumą ir jokiems griekams ar nešvankybėms
vietos nepaliekantį pamaldumą).
Tačiau pakalbėkime apie jėzuitus, apie p. Jovaišos
teiginį, kad mano romane „skandalingai blogai“ apra
šytas jėzuitų gyvenimas Pranciškaus Norvaišos bio
grafijos ir mikroistorijos atveju. Nuoširdžiai nustebino,
kad straipsnio autorius, pasirodo, nieko nėra girdėjęs
apie itin negatyvų aprašomuoju laikotarpiu prieš ordi
no kasaciją dėl įvairių politinių priežasčių sukurstytą
ir visuomenėje (taip pat ir Europos mastu) vyravusį
požiūrį į šią vienuoliją. Nesuvokiama, kodėl p. Jovaiša
visiškai neatkreipia dėmesio, kad daugiau nei pusė šio
konkretaus asmens – Pranciškaus Norvaišos – gyveni
mo prabėgo jau po jėzuitų ordino kasacijos 1773 m., įvy
kusios, kai jam buvo trisdešimt vieneri. Sunku supras
ti priekaištus, kodėl, kaip liudija šaltiniai, ir šiaip gan
„supasaulėjęs“ žmogus romane pavaizduotas nepakan
kamai jėzuitiškai gyvenantis po to, kai pats ordinas jau
nebeegzistuoja. Dėl p. Jovaišos išsakytų priekaištų apie
jėzuitų gyvenimo detales iki 1773 m. kasacijos belieka
gūžtelti pečiais – gal jis ir teisus kalbėdamas apie sta
tistinį jėzuito paveikslą ar ordino teoriškai keltus reika
lavimus, bet visiškai klysta kalbėdamas apie konkretų
romano herojų jėzuitą Pranciškų Norvaišą. Pirmiausia,
juo iš tiesų nuo mažumės rūpinosi dėdė, Černihovo sta
lininkas ir Radvilų ekonomas Petras Antanas Norvaiša,
kurio globa ir buvo gabaus berniuko „įtaisymas“ moky
tis Nesvyžiaus jėzuitų kolegijoje.
Kalbant apie šią kolegiją, visiška netiesa yra p. Jovaišos
teiginys, jog „magnatų vaikai, tokie kaip Žuvelės sūnus
Karolis Stanislovas, buvo privačiai mokomi namie/dvare,
tad, žinoma, negalėjo būti išmesti iš kolegijos“. Karolis
Stanislovas Radvila „Pone Mielasis“ (beje, taip pat vėliau
savo santuoką nutraukęs asmuo), ne tik mokėsi Nesvy
žiaus jėzuitų kolegijoje 1743–1746 m.5, tačiau šaltiniuose
minima ir konkreti priežastis, kodėl ten atsidūrė. Matu
szewiczius savo memuaruose rašo, kad Radvilų namų
mokytojas, jėzuitas Mikołajus Kuczewskis, dvare „nega
lėjo jo edukuoti taip, kaip norėjo, dėl itin dažno tėvų lepi
nimo“. Deja, Radvilai nepadėjo ir jėzuitų kolegijos discipli
na – mokslus teko nutraukti. Oficiali versija – nebegrįžo
kolegijon po ligos (sirgo raupais), tačiau šaltiniai liudija,
kad mokinys buvo problematiškas, juo dažnai skųstasi,
todėl pasveikus nuspręsta jį vėl, kiek duosis, mokyti na
muose. Kodėl p. Jovaiša įsitikinęs, kad Karolis Stanis
lovas Radvila apskritai niekada nesimokė Nesvyžiaus
kolegijoje, nors mokėsi ten beveik 3 metus ir tai mini visi
jo biografai – tai čia jau „žinoma“ tik pačiam p. Jovaišai.
Žinoma, kad žinau, jog jėzuitų rūbas pačių jėzuitų iš
tiesų nėra vadinamas nei „sutana“, nei „abitu“, o tik

3
Elżbieta Drużbacka, „Skargi kilku Dam w spólnej kompanji będących, dla jakich racyi z Mężami swojemi żyć nie chcą“, in: https://
wolnelektury.pl/katalog/lektura/druzbacka-wiersze-swiatowe-skargikilku-dam.html.

4
Pamiętniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzesko-litewskiego
1714–1765, t. 1–4, wydał Adolf Pawiński, Warszawa: Skład Główny
Gebethner i Wolff, 1876.
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suknia zakonna, „vienuoliška suknia“. Bet grožiniame
tekste šis terminas lietuvių skaitytojui būtų atrodęs
griozdiškai, todėl abitas yra vartojamas bendresniojo
termino – taip, būtent sinonimo – kategorijoje. Atsiver
tus bet kurią enciklopediją apie vienuolijų abitus, jėzui
to sutana (taip ji populiariai vadinama) būtent taip ir
bus kategorizuota, po antrašte „abitas“. Kodėl p. Jovai
šai legalaus bendresnio sinonimo pavartojimas atrodo
„klaida“? „Žino“ tik jis pats.
Tik pats p. Jovaiša turbūt težino, kodėl vonia – ne
maudymuisi skirta patalpa, o romane aprašytas kilno
jamas maudymosi indas, kuris būdavo iš vario ar me
džio, išklojamas paklode, atsiradusi jėzuito kambaryje
tampa didžiule prabanga ir, pasak jo, „istorijos išprie
vartavimu“. Tokiu atveju stoju į „istorijos prievartauto
jų“ gretą kartu su medicinos ir papročių istorikais6, ty
rinėjusiais vienuolynų higienos įpročius ir teigiančius,
jog XVIII a. antroje pusėje mūsų kraštuose įvyksta lū
žis – grįžtama prie prausimosi vandeniu. Dėl ženklių
kūrenimo kaštų vienuolynuose pirties dienos būdavo
kas kelias savaites, tačiau būtent tuo metu pradeda
ma atskirais atvejais naudoti kambarines vonias, vo
neles, dubenis (wanny, wanienki, miednicy) medicini
niais tikslais – ypač kenčiant nuo raumenų, sanarių
skausmų, odos susirgimų ir šitai, priešingai nei teigia
p. Jovaiša, buvo ne „neįsivaizduojama prabanga“, o net
pigesnis už pirtį būdas – juk užvirinti kelis katilėlius
vandens maudynių vandeniui pašildyti buvo papras
čiau nei iškūrenti pirtį.
Labai sunku suprasti, kuo pagrįsti autoriaus prie
kaištai, kad nesuvokiu „pamatinių vienuolinio gyveni
mo principų“ – juk rašiau romaną ne apie „pamatinius
vienuolinio gyvenimo principus“, o apie konkretų žmo
gų, Pranciškų Norvaišą. Mane domino ne bažnyčios
ar vienuolijos istorija, o jo konkreti mikroistorija bei
su ja susiję dokumentai, tarp jų liudijantys faktą, kad
1768 m. jis priėmė kunigo šventimus; gyvenimo pabai
goje buvo ir Vilniaus katedros kanauninkas. Nežinau,
ar tai suderinama su „pamatiniais vienuolinio gyveni
mo principais“, bet užtat yra tokie dokumentiniai liudi
jimai. Sunku suprasti, kuo remdamasis p. Jovaiša tei
gia, kad jėzuitas Norvaiša negalėjo „vaikščioti, kur nori,
savarankiškai maitintis, turėti knygų, santaupų [beje,
santaupų romane beveik niekada ir neturi] ar nuosa
vybės, nuosavų drabužių ar batų pamainas, kuriomis
disponuoja kaip tinkamas“. Jau minėjau, kad pusė jo
gyvenimo prabėgo jau po jėzuitų ordino kasacijos, tad
nesuprantama, kodėl jam turėjo galioti šios taisyklės.

Belieka gūžtelti pečiais į tokius priekaištus-nesąmones,
nes net ir iki kasacijos jis turėjo pajamų, asmeninių
knygų ir instrumentų: Antano Tyzenhauzo dokumentų
korpuse minimas 1769 m. gruodį ar 1770 m. sausį su
darytas samdos aktas, kuriuo nusamdė Norvaišą vado
vauti Nemuno valymo darbams su 1800 auksinų metine
alga bei įsipareigojo padengti visas jo išlaidas knygoms
ir mechaniniams instrumentams. Šiomis sąlygomis, už
šią algą, Norvaiša dirbo net tris metus. Vėliau, jau po
jėzuitų ordino kasacijos 1773 m., 1774–1775 m. laiko
tarpiu, Norvaiša yra parašęs kelis laiškus Tyzenhau
zui, kuriuose labai pragmatiškai prašo jo protekcijos
būti paskirtam į pelningas pareigas – Vilniaus arba
bent jau Anykščių kanauninko, Gardino klebono, Gar
dino rektoriaus. Laiškuose Norvaiša rašo atviru teks
tu, kad jo tikslas – gauti iš tokių pareigų bent 12 000
auksinų metinę pajamų sumą, kad galėtų pragyventi ir
jam liktų laiko, cituoju, „mano matematikai“ (tuo, kad
Norvaiša neapleistų matematinės veiklos buvo suinte
resuotas ir pats Tyzenhauzas, jam pavedęs Gardino ob
servatorijos įrangą bei matininkų mokyklos priežiūrą).
Vėliau, pajamoms užsitikrinti, Norvaišai ypač rūpėjo
būti paskirtam į Subačiaus parapiją, kuri buvo netoli
jo šeimos dvarelio – yra išlikusi ir su tuo susijusi kores
pondencija. Taip pat derėtų nepamiršti, kad Norvaišos
gyvenime buvo dvi kelionės užsienin, per visą Europą –
į Nancy Prancūzijoje apie 1760 m. ir 1777 m. į Londoną,
kur jį Tyzenhauzas, priverstas staiga grįžti tėvynėn dėl
ištikusios nemalonės, paliko be jokių pragyvenimo lėšų.
Teko skolintis iš ATR pasiuntinio Pranciškaus Bukotos,
vėliau – uždarbiauti tutoriumi, pasilypėti visuomeni
niais, asmeninių pažinčių laipteliais bent jau tiek, kad
buvo priimtas į Škotijos masonų ložę Londone 1778 m.
(ir pakankamai aukštu laipsniu). Ar tikrai p. Jovaiša
mano, kad gyvendamas penkerius metus (1777–1783)
Londone, kur teko verstis kaip išmano, Norvaiša kiek
vieną kartą, kai suplyšdavo kojinės ar rūbas, privalėjo
klausinėti kieno nors leidimo (atkreipiu dėmesį, jog ši
tai vyksta jau po jėzuitų ordino kasacijos) ar gali įsigyti
ir „disponuoti“ nauja drabužių pamaina?
Nežinau, ir tiesą sakant, nė nesukau galvos, kaip nuo
savybės, drabužių turėjimas ir vynu sulaistytos jėzuitų
vakarienės dera su „pamatiniais vienuolinio gyvenimo
principais pagal p. Jovaišą“ – nes skaitydama prancū
zų jėzuito Jeano Josepho Rossignolio (1726–1817) me
muarus, išleistus Turine 1804 m., mėgavausi prancūzo
humoru, elegantiška plunksna ir gyvenimo Vilniuje
1761–1763 m. vaizdais7. Viskas ten aprašyta – ir tai,

5
Edvardas Kotlubajus, Radvilos: Nesvyžiaus galerijos portretai, iš
lenkų kalbos vertė Tamara Bairašauskaitė, Vilnius: Mintis, 1995, p. 343.
6
Monografijų šia tema sąrašas pernelyg ilgas čia pateikti, išskirčiau
Marios Boguckos, Annos Szylar, Katarzynos Bloch tyrimus ir ypač Torūnės universiteto Medicinos kolegijos straipsnių rinktinę šia tema:
Czystość i brud: Higiena nowożytna w XV–XVIII w., redakcja Walenty-

na Korpalska, Wojciech Sluszarczyk, Bydgoszcz: Dział Wydawnictw
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2015.
7
Lieka vien apgailestauti, kad šitoks įdomus XVIII a. gyvenimą Vilniuje aprašantis šaltinis iki šiol Lietuvos istorikų, ypač jėzuitų gyvenimą
nagrinėjančių, nėra minimas, išverstas ir bent iš dalies publikuotas.
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kad universiteto vadovybė Rossignoliui ir Fleury dova
nojo šiltus vilkenų kailinius (vadinasi, jėzuitai bent jau
žiemai turėjo drabužių pamainas ir jomis disponavo), ir
kokius pietus rengė profesūra prancūzų garbei (įdomus
gėrimo ritualo aprašas, kai pavienes užsakomas vyno
ir alaus taures vėliau keičia bendri tostai), kaip jėzuitų
profesoriai vaikščiojo vieni pas kitus vakarienės. (Nor
vaiša gyvenimo pabaigoje, po jėzuitų ordino kasacijos,
universitete turėjo profesoriaus butą – romane būtent
ten ir priima buvusį studentą Lauryną Gucevičių, kas
užkliuvo p. Jovaišai), kaip prancūzai žavėjosi Lietuvos
gandrais ir baisėjosi baudžiauninkų užguitumu. Skaity
dama tą šaltinį regėjau ne „pamatinius principus“, o gy
vus žmones ir jų kasdienį gyvenimo būdą. Jį ir aprašiau.
Derėtų pasiginčyti dėl p. Jovaišos teiginio šiuo konk
rečiu atveju, kad „protagonisto dėstymas infimoje vie
nerius mokslo metus anaiptol nereiškė pažeminimo ar
tremties iš Vilniaus: tai buvo įprasta jėzuitiškos forma
cijos praktika“. Deja, Pranciškui Norvaišai šitai reiškė
būtent tai: prievartinį atplėšimą nuo jo mylimos mate
matikos ir jam tokioje jaunumėje patikėto aukštosios
matematikos dėstytojo posto (dvidešimt vienerių Nor
vaiša atliko, iš esmės, profesoriaus pareigas). Atrodo,
kad didžiausia – tik ne religine prasme, o emociškai ir
intelektualiai – „formacija“ buvo pažintis su Jeanu Jo
sephu Rossignoliu, pastebėjusiu jo neeilinius gabumus
ir net senatvėje, praėjus keturiasdešimčiai metų, ra
šiusiu, jog šis jaunasis studentas buvo „kaip saulė, nuo
kurios man tereikėjo nuvalyti rūdis“. Kitoje memuarų
vietoje prancūzas piešia talentingojo, „sudėtingiausias
lygtis šviesos greičiu sprendžiančio“ lietuvio portretą:
„Iš visų jaunųjų jėzuitų, kuriuos teko formuoti, priva
lau išskirti tėvą Norvaišą, talentingą algebristą. Lan
guotame popieriuje jo ranka laikanti pieštuką judėdavo
taip greitai, tarsi nėrinių nėrėjos, perkeičiančios rites“8.
Išvykstančio Rossignolio primygtinė sąlyga buvo, kad
jei universitetas nori funkcionuojančios matematikos
katedros, ten privalo dėstyti ir jo pradėtą darbą tęsti
jaunasis Norvaiša. Kiekvienas, jaučiantis tikrą aistrą
kokiai nors mokslinei ar meninei veiklai, supras, kokią
frustraciją turėjo patirti asmuo, atitrauktas nuo, cituo
ju patį Pranciškų Norvaišą, „jo matematikos“, po to, kai
ji buvo jam patikėta labai ambicingu jo amžiui lygiu.
Kiekvienas... išskyrus p. Jovaišą. Juk Norvaišos dėl
šio jo biografijos fakto, ar, veikiau, prievartinio įtrūkio,
švaisčiusio jo matematinį talentą, gailėjo jau net amži
ninkai – Tomas Życkis, buvęs greta profesoriaus pas
kutiniuosius gyvenimo metus (kuriuos, pasak Juoza
po Franko, Norvaiša praleido „mėgdamas vien vyną ir
anglų kalbą“9), nekrologe, paskelbtame 1820 m. rugsėjį
Tygodnik Wileński, rašo, kad šį perkėlimą Norvaiša pri
8
9
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Histoire des Oeuvres de Rossignol, Turin, MDCCCIV, p. 10.
Josephas Frankas, Vilnius XIX amžiuje: Atsiminimai, kn. I, iš prancū-

ėmė su nuolankumu, tačiau net ir oficialiame nekrolo
ge spėlioja apie galimas – jau amžininkams atrodžiusio
keistai – tokio įvykio priežastis, cituoju:
Čia reikėtų klausti, kodėl toks matematikas kaip Nor
vaiša, su tokia savo, bendruomenės ir akademijos gar
be teikiantis mūsų šaliai tokį naudingą mokslą, prie
kurio jau tada taip sėkmingai ir nenugalimai prisiri
šo, negalėjo turėti jo sau ir toliau palikto, neperkeliant
jo prie kitų mokslo dalykų. Tačiau ar tai vienuolijos
dvasia, reikalaujanti bendruomenėje patirti vyresnių
jų valią ten patekusiam žmogui, kad patirtų lėtumą ir
nuolankumą, ar kažkokios susiklosčiusios aplinkybės
nulėmė, kad po dviejų metų aukštosios matematikos
profesoriavimo, Norvaiša tapo perkeltas dėstyti jau
niausiai klasei, vadinamajai mažajai infimai Gardino
mokyklose.10
XIX a. Norvaišos biografai rašo, kad prancūzams išvy
kus, Norvaiša iš matematikos katedros buvo pašalintas
dėl „nesusipratimo su universiteto vadovybe“. Man ne
pavyko rasti dokumentų, atskleidžiančių, koks tai galė
jo būti „nesusipratimas“, kuo talentingas jaunas mate
matikas užkliuvo vadovybei, kad buvo staiga perkeltas į
Gardiną, todėl šia tema ir vengiau pernelyg spekuliuoti.
Priešingai, atsiversdama skaityti p. Jovaišos straips
nį, vyliausi, kad gal jis, save laikantis jėzuitų istorijos
specialistu, bus atradęs kokį nors šį incidentą paaiški
nantį archyvinį dokumentą. Tačiau, prisipažinsiu, nuo
širdžiai nesitikėjau p. Jovaišos iš piršto laužtų ir nieko
bendra su faktais neturinčių teiginių, kad Pranciškus
Norvaiša „jokiu būdu“ (net ir po ordino kasacijos?) „ne
galėjo vaikščioti, kur nori, savarankiškai maitintis, tu
rėti knygų, santaupų ar nuosavybės, nuosavų drabužių
ar batų pamainas, kuriomis disponuoja kaip tinkamas“.
Ne tik disponavo, bet ir santaupas leido vynui. Esu la
bai nustebinta. Kaip ir p. Jovaišos teiginio, kad vakari
nės pamaldos – mišparai – atsirado tik XX a. viduryje...
Galėčiau vardinti ir pateikti vieną po kito tokius pat
išsamius įrodymus, kur p. Jovaiša pats klysta, tačiau
ribotas laikas ir besiplečianti straipsnio apimtis nebe
leidžia.
Keletą žodžių pabaigai tik pasakysiu apie priekaištus
dėl topografijos, ypač mano gimtojo Vilniaus.
Pradėkime nuo niekuo nepagrįsto p. Jovaišos pasipik
tinimo dėl Tilto (Mostowa) ir Vilniaus (Wileńska) gatvių
pavadinimų vartojimo kalbant apie XVIII a. antrą pusę.
Prieš 1762 m. Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės su
darytame Radvilų jurisdikos plane (MAPPA Iuryzdyki
Wileńskiey I.O. Xięcia Jo Mci MICHAŁA RADZIWIŁŁA
Woiewody Wileńskiego Hetmana WW. X. L.) abi šios gat
zų kalbos vertė Genovaitė Dručkutė, Vilnius: Mintis, 2013, p. 60.
10
Tygodnik Wileński, 1820, t. III, p. 5.
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vės minimos, ir būtent tokiais pavadinimais. Jonušo
Radvilos rūmai Vilniaus gatvėje visuomet šaltiniuose
(nuo 1670 m. inventoriaus11) identifikuojami kaip przy
bramie Wileńskiej, o gatvė einanti nuo šių vartų link
Žaliojo tilto – Wileńska (Vilniaus), pereinanti į Mostowa (Tilto). Šiuos pavadinimus mini ir dr. Rūta Vit
kauskienė, išsamiai tyrinėjusi Radvilų jurisdiką. Todėl
p. Jovaiša turėtų argumen
tuoti, kodėl šių autentiškų
gatvių pavadinimų, vienalai
kių epochai, vartojimą roma
ne priskiria prie „klaidų“?
Dar vienas nesusipratimas
yra p. Jovaišos pasipiktini
mas, kad dabartiniame An
takalnyje stovinti Šv. Petro
ir Povilo bažnyčia yra „loka
lizuojama Žvejų priemiesty
je“ – čia cituoju p. Jovaišą,
klaidingai šitaip teigian
tį, o ne mano romano teks
tą, kuriame rašoma, cituoju
tiksliai: „yra prie“, t. y. ne
toliese Žvejų priemiesčio.
„Būti konkrečioje vietoje“ ir
būti „prie konkrečios vietos“,
sutikite, yra du skirtingi da
lykai. Lieka spėlioti, kodėl
p. Jovaišai šitai tampa tapa
tu, kodėl pacituojama iškrai
pant ir taip sukuriant neeg
zistuojančią „klaidą“. Jei visgi laikysimės mano romane
išspausdintos versijos – tikiuosi, p. Jovaiša nenori pa
neigti, kad XVIII a. pradžioje Šv. Petro ir Povilo baž
nyčia aptarnavo Antakalnį, Užupį ir Žvejų priemiestį
(Žvejų cechas šioje bažnyčioje buvo fundavęs savo al
torių, skirtą Jėzaus Penkių Žaizdų garbinimui), o An
takalnio pradžią, kurioje iš tiesų lokalizuota bažnyčia,
su šiuo priemiesčiu siejo keltai (knygoje aprašyta, kaip
herojai į ją plaukia valtimi) ir medinis tiltas. Ar norima
paneigti, kad Žvejų priemiestis buvo „prie“, t. y. netolie
se šios, jo gyventojus aptarnavusios, bažnyčios?
Dėl priekaišto, kad Vilniuje maro metu mirusieji „jo
kiu būdu“ nebuvo laidojami bažnyčių rūsiuose, norėčiau
atkreipti dėmesį, kad Vilniaus dominikonų Šv. Dva
sios bažnyčios rūsiuose esančių palaikų kompleksiniai
tomografiniai tyrimai (vadovauti prof. Rimanto Jan
kausko), nustatę, kad dauguma palaidojimų datuojami
XVIII–XIX a. pradžia, buvo pradėti tik 2011 m., o duo
menys pradėti skelbti tik apie 2015 m. Romano II dalis
11
Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłowskie:
AGAD AR, dz. XVIII, nr. 275, p. 1–6.
12
https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=8167.

naujasis židinys-aidai 2020 / 8

rašyta 2008–2011 m., kai šie tyrimai dar nė nebuvo pra
dėti, o galiojanti žinija tuo metu buvo ta, kad ten palai
dotos maro aukos. Išsamių, kompleksinių visų Vilniaus
bažnyčių kriptų ir rūsių palaidojimų tyrimų nėra iki
šiol, tad nuo teiginių „jokiu būdu“ irgi derėtų susilaikyti.
Pernelyg kategoriškas yra p. Jovaišos teiginys, kad
Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardo bažnyčią taip va

Algirdas Jakas. Be pavadinimo. 2018. Popierius, anglis

dinti yra klaida, reikėtų „Šv. Pranciškaus ir šv. Ber
nardino“. Taip, techniškai p. Jovaiša teisus – antrasis
titulinis šventasis yra San Bernardino da Siena, išver
tus lietuviškai – šv. Bernardėlis iš Sienos. Juk net val
giaraščio lygio italų kalbos žinias turintysis žinotų, kad
priesaga -ino italų kalboje ženklina deminutyvą. Kitaip
tariant, Bernardo – Bernardas, Bernardino – Bernar
dėlis. Vilniaus istorinėje tradicijoje ši bažnyčia vadinta
arba „Bernardinų“ arba „Šv. Pranciškaus ir šv. Ber
nardo“ (kościół Bernardyński, kościół Św. Franciszka i
Św. Bernarda), mažybinė šventojo vardo forma (kad ir
teoriškai teisinga) – ne visada vartota, griežčiau į apy
vartą pradėta diegti tik pastaraisiais metais, esamuoju
momentu funkcionuoja abu variantai12. Taigi žvelgiant
iš istorinės Vilniaus tradicijos perspektyvos – jokios
klaidos čia nėra.
Tačiau p. Jovaiša turėtų pagrįsti, kodėl Šv. Myko
lo Arkangelo bažnyčios vienuolyno bernardinių (kla
risių) negalima vadinti „klarisėmis“, ir, kodėl, anot jo,
padariau klaidą, jei jos būtent taip vadinamos XVII–
XVIII a. šaltiniuose, cituoju: „Reformuotos bernardinės
supanašėjo su antrojo šv. Pranciškaus ordino vienuolė
mis – klarisėmis. Tad galbūt neatsitiktinai Šv. Mykolo
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bernardinės kai kuriuose šaltiniuose, visų pirma, vys
kupų reliacijose ad limina, vadinamos šv. Klaros seseri
mis, taip atskiriant jas nuo Užupio tretininkių, vadintų
koletėmis“13. Bet galbūt p. Jovaiša žino geriau ir gali
pagrįsti, kodėl taip nevadintina – tačiau tuomet preten
zijas derėtų pareikšti pirmiausia XVII a. vyskupams,
o taip pat – ir Bažnyčios istorikams, tėvams Pauliui
Rabikauskui SJ, Viktorui Gidžiūnui O.F.M., dabartinei
Vilniaus arkivyskupijai, kuri iki šiol taip vadina buvu
sio vienuolyno seseriją, taip pat – ir Lietuvos vienuolijų
vadovo sudarytojams14.
Noras viską – tiksliau, istorinę tikrovę ir netgi gyvą
ją atmintį – užtempti ant „taisyklingumo“ kurpaliaus
kyla iš to, kad autorius veikiausiai mažai dirba su kas
dienio gyvenimo istoriniais šaltiniais – epistolika, me
muarais, inventoriais, todėl už jo dėmesio lauko lieka
tai, kaip daugelis dalykų iš tiesų funkcionavo tikrovė
je – netaisyklingai, o kartais netgi gerokai nukrypstant
nuo reglamentų. Kaip ir anais laikais, taip ir šiandien,
egzistuoja skirtis tarp įstatyminio gyvenimo de jure ir
kasdieniškojo gyvenimo de facto, kuriame buvo ir yra
daromi net visiškai nelegalūs dalykai. Pavyzdžiui, ne
santuokiniai kilmingų panelių kūdikiai kartais buvo
atiduodami slapčia už pinigus užauginti vienuolėms;
dažniausiai jie būdavo įtaisomi kaip vienuolyne, užda
roje saugioje bendruomenėje, patarnaujančių pasaulie
čių moterų „vaikai“ – nebent p. Jovaiša nori paneigti,
kad kai kurie moterų vienuolynai turėjo tarnų (daž
nai dargi – abiejų lyčių, taip pat ir vyrų fiziškai sun
kesniems darbams15), vykdė ūkinę veiklą? Ar kad prie
vienuolyno slapčia prieglobstį kartais rasdavo žmonės,
pagal bažnyčios įstatymus neturintys teisės ten būti
(tas, beje, buvo prikišama bernardinių (klarisių) vie
nuolyno vizitacijos aktuose, fiksavusiuose daug tenykš
čių ydingų nuokrypių, ypač – XVII a. antroje pusėje, po
1655 m. karo)?
Iš to pačio noro matyti viską tik per de jure prizmę
yra p. Jovaišos priekaištas, kad Šv. Jurgio bažnyčia „nė
vienos dienos per visą savo gyvavimo istoriją nebuvo
parapinė“. Teiginys kategoriškas, bet nieko bendra ne
turintis su šios bažnyčios istorija. Kalbu kaip tradicijos
paveldėtoja: ši bažnyčia – buvusi dviejų mano šeimos
šakų parapinė bažnyčia (vienos – nuo XVIII a. vidu
rio; kita šeimos atšaka meldėsi iki pat 1942 m., dar yra
gyvų šeimos narių, menančių vaikystės Šv. Mišias toje
bažnyčioje). Informaciją, kad Šv. Jurgio bažnyčia nuo
XVIII a. vidurio iki pat jos uždarymo, cituoju: „de facto
aptarnavo parapiją“ p. Jovaiša galėtų rasti bet kuria
me šios bažnyčios istorijai skirtame mokslo straipsnyje
(minėtini Romualdo Firkovičiaus, Rimantės Meldytės,

Rūtos Janonienės, Ievos Blinstrubienės darbai), galiau
siai – netgi oficialioje Vilniaus Arkivyskupijos informa
cijoje. Bažnyčios tikinčiųjų bendruomenės kartų kartos
niekaip kitaip savęs kaip „parapija“ nesuvokė ir neva
dino, nes, de facto, ir buvo parapija (be to, seminarijos
laikais, nuo ~1929 m. ši bažnyčia oficialiai buvo priskir
ta Vilniaus Šv. Dvasios parapijai). Padariau klaidą, ro
mane rašydama apie Šv. Jurgio bažnyčios de facto „pa
rapiją“ ir „parapijiečius“ XVIII a.? Palieku tai spręsti
skaitytojams.
Jau nebe nuostabą, o tik šypseną kelia p. Jovaišos
topografinis priekaištas, kad herojus artėdamas prie
Nesvyžiaus išvysta pilį ir bažnyčią, ir kaip trūkumas
paminima bažnyčios neįvardinimas, nes anuomet mies
te veikė dar ir bernardinų bei dominikonų šventovės,
tai būtinai turėjau tame pačiame sakinyje kaip inven
toriuje išvardinti ir jas. Nežinau, ar priekaištų autoriui
kada teko būti Nesvyžiuje, tačiau bet kuriam turistui
šiandien, lygiai kaip ir XVIII a., Dievo Kūno bažnyčia
artėjant prie pilies, regėjimo lauke išsiskiria dėl labai
paprastos priežasties: ji didelė, didžiausia Nesvyžiuje,
jos kupolas dominuoja, ir ji – arti pilies...
Panašaus „mokslinio svarumo“ yra ir priekaištas dėl
neva neteisingai paskaičiuoto myliomis pernelyg dide
lio atstumo nuo Biržų (neatkreiptas dėmesys, jog kitose
vietose atstumai paskaičiuoti teisingai kiek leidžia ano
meto mylios paklaida) – bet juk kalbame apie pasažą,
kur juokaujama, jog rusas karininkas penkiasdešim
čia mylių spindulių aplink Biržus žinojo visus alaus ir
degtinės varytojus. Net darosi truputį nejauku, skai
tant tokį priekaištą, nes, na, argi gali būti, kad liko
neatpažinta tokia literatūrinės raiškos priemonė, kaip
hiperbolė?..
Todėl tikrai esu labai nustebinta. Dėl istorijos faktų
ir interpretacijų galima ir reikia akademiškai ginčytis,
tačiau, tiesą sakant, esu pratusi prie skaidraus ir daly
kiško argumentavimo, o ne prie tokių absurdiškų ištar
mių, kad „nežinia ar neperskaitė 50 knygų, ar perskai
tė, bet ne tas, ar perskaitė tas, bet ničnieko nesuprato“.
Turiu pasakyti, kad taip pat esu pratusi prie kitokio
akademinio bendravimo etiketo ir formų. Tarptauti
nėse polemikose ATR istorijos temomis, konferencijose
niekada nėra tekę matyti, jog net didžiausi korifėjai net
beviltiškiausių postulatų atveju naudotų tokį kalbėji
mo registrą. Galbūt todėl, jog europinėje universiteti
nėje aplinkoje visuomet prisimenami Jeano Jacques’o
Rousseau žodžiai, kad dažniausiai „užgauliojimai – tai
argumentai tų, kurie būna neteisūs“. Ir galvojama apie
studentams rodomą akademinės kultūros pavyzdį.
Jei norėčiau perimti p. Jovaišos toną, turbūt kiltų

13
Justė Janulevičiūtė, Moterų vienuolynų reformos LDK XVIII a. II p.:
dviejų atvejų analizė: Magistro darbas, Vilniaus universitetas, Istorijos
fakultetas, 2007.
14
http://vienuolynai.mch.mii.lt/V64-75/Vilnbernard.htm.

15
Małgorzata Borkowska OSB, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku, Warszawa: Wydawnictwo PAN,
1996, p. 57.
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pagunda, perfrazuojant jo epilogą apie seną, skylėtą ži
poną po prabangiu, lūšies kojų kailiukais pamuštu kon
tušu su Slucko juosta, ką nors mestelti apie skyles aka
deminėje togoje, kurias praverstų užsilopyti konkrečiais
argumentais prieš vadinant kitą driskiumi. Neperimsiu
dėl labai paprastos priežasties: minėjau – ne mano re
gistras. Be to, esu išauklėta taip, kad iš žmogaus skylė
tų drabužių niekada nesityčiojama, tad nei kitam pri
kišti dera, nei pačiai įsižeisti (juolab, kad tikrai yra tekę
vilkėti ir skylėtais, ir labai nudėvėtais drabužiais bei
kiaurais batais, žinau tą jausmą ir nesigėdinu jo: netu
rėjau pasirinkimo – sunkūs studentiški laikai buvo, be
to, nuo skurdo niekas niekada nėra apsaugotas). Tačiau
paradoksalu ir net savotiškai linksma šiame palyginime
yra štai kas: p. Jovaiša (nors, spėju, visiškai neturėda
mas tokios intencijos) vienu sakiniu tiksliai aprašė tai,
kas ir yra tikras aristokratiškas stilius. Juk vien naujo
mis prašmatniomis drapanomis paprastai puošiasi ne
bajoras, o tik nuvorišas, o vien archaišku antikvaru –
tik praeityje strigęs keistuolis nuobodyla. Tikras senas,
paveldėtas, nudėvėtas ir skylėtas, prakaito ir kraujo
matęs žiponas, dėvimas arčiausiai kūno, šiais laikais
būtų didžiausia retenybė bei vertybė, o atsainiai, su

sprezzatura, derinti jį su šilkine Slucko juosta, puikios
gelumbės kontušu bei ekstravagantiškai juokingais, au
toironiškais ir pamušalams nenaudojamais lūšies kojų
kailiais – tai ir būtų aukštasis stiliaus pilotažas: ir dra
panose, ir grožinėje literatūroje. Taigi jeigu mano kny
gos p. Liudui Jovaišai sukėlė tokį spalvingą seno ir nau
jo dermės vaizdinį – laikau tai dideliu komplimentu.
Dar straipsnyje buvo minimi drambliai kambaryje,
kurių neva nepastebiu – šitai man priminė indišką pa
sakėčią apie dramblį ir penkis neregius. Kartais, katros
nors siauros srities specialistai, gal būna šiek tiek kaip
tie neregiai, kurių kiekvienas uoliai čiupinėjo skirtingą
dramblio dalį – vienas iltį, kitas – ausį, trečias – koją,
ketvirtas – šoną, o penktas – uodegą, kol galiausiai su
siginčijo, susipyko ir susimušė: nes vienas teigė, kad
dramblys yra kaip stora gyvatė, kitas – jog kaip vėduok
lė, trečias – kad kaip medžio kamienas, ketvirtas – jog
kaip siena, o penktas – kaip virvė. Tetralogijoje, kurią
sudaro apie pusantro tūkstančio puslapių, bandžiau
aprašyti epochą bei skirtingus jos raidos etapus per
150 metų kuo įvairiausiais aspektais – nuo papročių
iki meno, nuo tikėjimo iki medicinos, nuo poezijos iki
muzikos, nuo vienuolynų iki bordelių, nuo universitetų

Algirdas Jakas. Raytheon. 2017. Popierius, anglis
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iki kaimo prietarų, nuo kelionių iki elgesio su vaikais,
nuo mentaliteto dalykų iki konkrečių „mažųjų žmonių“
gyvenimų, dokumentuotų jų laiškuose. Mielai naudo
jausi įvairių sričių istorikų ir menotyrininkų mokslo
darbais, nes tikiu, kad tik tarpdisciplininiais dialogais,
iš įvairių pusių bandant apčiuopti praeitį, nuo mūsų
akių slepiamą tankesnio ar plonesnio laiko šydo, gali
ma kažką suprasti apie epochos tūrį ir turinį, o ne jos
šabloną. Tik tokiu būdu ją galima pajusti kaip trimatę
ir artimą mums, o ne apgyvendintą plokščiais, it iš kar
tono iškirptais statistiniais pavidalais – be jausmų ir be
humoro, be nuodėmių ir be keistenybių, be kūno ir be
kraujo, o vien su „pamatiniais principais“.
Todėl atmetus niekuo nepagrįstus p. Jovaišos prie
kaištus bei tuos punktus, kur jis pats akivaizdžiai klys
ta, klaidų sąrašas sumažėja tiek, kad, tiesą sakant, net
džiugina: taip priekabiai (net iškraipant romano teksto
citatas ir retrospektyviai reikalaujant remtis dar nė ne
egzistavusių mokslo tyrimų duomenimis) autoriaus ieš
kota, ir tik tiek rasta realių klaidų tokios didelės apim
ties tekste. Jas, be abejo pripažįstu: kai kurios romanų
vietos iš tikrųjų yra susijusios su įsivėlusiomis faktinė
mis ar tiesiog redagavimo klaidomis bečiupinėjant tokį
didelį epochos dramblį iš visų įmanomų pusių (Jokūbas
Fontana tapo pataisytas vėlesniuose romano leidimuo
se; Stalovičių bažnyčios titulas nurodytas neteisingai,

su „infirma“ vietoje „infimos“, žinoma, įsivėlusi klaida,
ir t. t.), tačiau jos sudaro tik nedidelę dalį tų p. Jovaišos
išvardintųjų, kurių didžiosios daugumos nepagrįstu
mas taip nustebino.
Sunku suprasti, kokios buvo priežastys autorių pri
vertusios parašyti tokį apsinuoginantį straipsnį, at
skleidusį gausybę punktų, kur jis pats visiškai klysta
(bent dalį jų, tikiuosi, akivaizdžiai skaitytojams pagrin
džiau nuorodomis). Gali būti, jog savo konkrečią tyri
nėjamą sritį p. Liudas Jovaiša išmano ir tuo pasitar
nauja Lietuvos mokslui. Todėl norėtųsi vien palinkėti
kartais žengti kelis žingsnius į šalį nuo tiesioginių ty
rimų: į interdiscipliniškumą, komparatyvistiką ir nors
šiek tiek pačiupinėti XVII–XVIII a. kultūros – papročių,
meno, muzikos, literatūros, idėjų istoriją – bent jau tiek,
kad epochos dramblys nebebūtų panašus vien į virvelę.
Ir, žinoma – skaityti kuo daugiau Bookerio ir Nobelio
premijomis apdovanotų istorinių romanų. Kaip šiuolai
kinėje literatūroje elgiamasi su istorine medžiaga – ats
kira plati tema diskusijai.
Na, o mano mėgstamą anekdotą apie žydaitę panelę,
kuri liko nustebinta, gal kada, jei tik bus proga susitikti
gyvai ir noro išgirsti, galėsiu autoriui papasakoti.
2020-10-12

Punktai atsakymų Kristinai Sabaliauskaitei
Liudas Jovaiša

1. Quid sum miser tunc dicturus? – ši frazė galėtų tikti
pirmoms mintims ir emocijoms, kurios kilo perskaičius
Kristinos Sabaliauskaitės tekstą. Futbolo terminais
kalbant, apmaudžiai praleidau keletą įvarčių. Nepasi
varginau patikrinti Panie Kochanku auklėjimo ir studi
jų istorijos, a priori manydamas, kad Nesvyžiaus Radvi
la negalėjo „nusiristi“ iki kolegijos lankymo drauge su
kitais bendraamžiais. Nepatikrinau atminties užkabo
riuose įsitaisiusio įsitikinimo, kad Tilto gatvės pavadi
nimas atsiradęs tik XIX ar XX a. Nepalikau vietos gali
mybei atstumą myliomis nurodyti hiperbolizuotai.
2. Kai kuriais atvejais Liudas Jovaiša veikiausiai ne
suprato Kristinos Sabaliauskaitės. Džiaugiuosi, kad/jei
romanų autorė „skyrybų“, „abito“ ir „klarisių“ terminus
tekste vartojo laisviau, šnekamosios kalbos registru, su
vokdama tikrąsias sąvokų reikšmes. Tiesa, pastaruoju
atveju atsakyme nesupratau mėginimo kažkokiu būdu
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vis dėlto pagrįsti „klarisių“ kaip „bernardinių“ oficialaus sinonimo vartojimą – ir kuo remiantis tvirtinama,
kad „klarisių“ pavadinimą vartojanti ir „dabartinė Vil
niaus arkivyskupija“? (plg. http://www.vilnensis.lt/vie
nuolijos/moteru-vienuolijos).
3. Kai kuriais (čia paminėtais ir kitais) atvejais Kris
tina Sabaliauskaitė bus nesupratusi Liudo Jovaišos.
Iš čia, pavyzdžiui, polemizavimas dėl pastabų, skirtų
Norvaišos-jėzuito gyvenimui iki 1773 m., remiantis ar
gumentais iš herojaus pojėzuitinio laikotarpio, kuriam
tų pastebėjimų anaiptol netaikiau; „seksualinės mento
rystės“ sutapatinimas su seksualine patirtimi ar geidu
lingomis mintimis apskritai; argumentai dėl „Vilniaus“
(Wileńska) gatvės pavadinimo (betgi gatvės vardas su
sijęs su pačios Kristinos Sabaliauskaitės minima brama
Wileńska – miesto sienos vartais, vadinamais „Vilijos“
vardu). Jei man užkliuvo jėzuitų kritika, tai ne dėl to,
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kad manyčiau tos kritikos XVIII a. nebuvus, bet dėl
pačios kritikos pobūdžio ir formuluočių, mano galva,
labiau būdingų XX a. Truputį netikėta tai, kad rafinuo
tą subtilumą deklaruojanti autorė kai kada nepastebi
pustonių: jei Jovaiša mano, kad istorinės epochos žmo
nių mąstymas ir elgesys pavaizduotas vienpusiškai, va
dinasi, įmanomas tik kitoks vienpusiškumas – „epochos
tyrumas ir jokiems griekams ar nešvankybėms vietos
nepaliekantis pamaldumas“, kurį lemiąs Jovaišos „tan
kus dorovės sietas“ ar „itin griežtos dorovės normos“.
Na, ir anaiptol ne subtiliai, veikiau arbitraliai diagno
zuojama: jei Jovaišai Kristinos Sabaliauskaitės piešia
mas istorinės epochos vaizdavimas atrodo „neautentiš
kas“, dėl to esąs kaltas tik neužsimezgęs „subjektyvus
ryšys su herojų psichologija“, „emocinio temperamento“
neatitikimas, „konfliktas tarp skaitytojo ir personažų
moralinių nuostatų“.
4. Dalies (didžiumos?) Kristinos Sabaliauskaitės at
sakyme atmestų savo pastabų neatsižadu (beje, atsa
kymas prašosi naujų – nesuprantama, nei kas yra miš
parai (tapatinami su „vakarinėmis mišiomis“), nei ką
reiškia kanauninko pareigybė – jei jau Norvaiša norėjęs
būti Anykščių (sic) kanauninku); čia pakomentuosiu tik
du atvejus. Pirma, nepaisant to, kas kur kada ir ką rašė,
faktinė tiesa yra vienareikšmiška – Šv. Jurgio bažnyčia
niekada nebuvo parapinė (pavyzdžiui, 1744 m. Vilniaus
vyskupijos sinode ji drauge su Puškarnios priemiesčiu
priskirta Šv. Jono parapijos teritorijai). Kad ir kaip žiū
rėsi, šį statusą nustato oficialūs Bažnyčios administra
ciniai potvarkiai, o ne subjektyvus asmens, šeimos, gi
minės, bendruomenės įsivaizdavimas. Ir jei subjektyvų,
buitišką tokios sąvokos vartojimą dar galima įsivaiz
duoti, jis vis dėlto nesukuria tokios objektyvios realy
bės (parapijos klebono pareigų, teisės tokioje bažnyčioje
krikštyti, tuokti ir laidoti), kokia vaizduojama romanuo
se. Antra, jokiuose Lietuvos jėzuitų namuose (netgi pra
bangiau apstatytose Vilniaus ir Nesvyžiaus kolegijose
ar Vilniaus profesų namuose) toks dalykas kaip vonia
gyvenamuosiuose kambariuose nesutinkamas. Pakan
ka peržiūrėti 1773–1774 m. šių namų inventorius, kad
įsitikintum, jog kambariuose būta tik krosnies, lovos,
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spintų ir/arba spintelių, kėdžių arba krėslų, stalo, pultų
arba klauptų, pavieniais atvejais – ir praustuvo (lawaterz), bet ne vonios.
5. Tam tikra diskusijos problema (ir drauge intriga) –
tai, kad nei autorė romane (tai savaime suprantama),
nei kritikas (dėl vietos stygiaus ir, kaip atrodė, pertekli
nio argumentavimo) neatskleidė visų šaltinių, kuriais
disponavo. Įdomu buvo sužinoti apie Rossignolio memu
arus; vis dėlto neperskaitęs šio teksto neskubėčiau pri
imti Kristinos Sabaliauskaitės interpretacijos už gryną
pinigą. Šio šaltinio paraštėse pažymėtina, kad kailiniai
žiemai – įprastinė apranga, kuri buvo išduodama vi
siems vienuoliams šaltuoju metų laiku, o profesorių
vaikščiojimas pietų ir vakarienės vienų pas kitus – sun
kiai suprantama praktika (nes buvo valgoma bendrai,
refektorijuje). Norvaišos „pažeminimas“ jo ankstyvojoje
„karjeroje“ man ir toliau atrodo abejotinas. Galbūt tai
tik jėzuitiško gyvenimo nepažinusio Žickio interpreta
cija? Galbūt kokią nors nuoskaudą dėl nuviltų (objek
tyviai žiūrint – nepagrįstų) lūkesčių ir ambicijų jautė
ir Norvaiša, tačiau žvelgiant iš distancijos ir remiantis
oficialiais šaltiniais bei vienuolijos formacijos princi
pais, įžvelgti kokią nors jaunojo jėzuito diskriminaciją
ar ją galėjusį sukelti incidentą nėra pagrindo, juoba
kad atlikusiam pedagoginę praktiką ir grįžusiam į Vil
nių studijuoti teologijos Norvaišai buvo leista mokyti
matematikos dar pačiam nebaigus studijų. Kristina
Sabaliauskaitė teisi sakydama, kad konkrečios gyve
nimiškos situacijos ne visada išsitenka formaliųjų nor
mų ribose. Kita vertus, susiduriant vien su pavieniais
atvejais, rizikuojama įsivaizduoti, kad pažįstama ir su
prantama visa epocha. „Pilkojoje zonoje“ tarp taisyklės
ir papročio, tarp idealo ir realybės skendintis, nieka
da iki galo nepažinus praeities visuomenės pasaulis
(pavyzdžiui, pamestinukai vaikai moterų vienuolynuo
se? gal, bet Kristina Sabaliauskaitė nenurodo nė vieno
konkretaus atvejo) – istorikus ir rašytojus, menininkus
ir mokslininkus, mėgėjus ir profesionalus masinantis
įkvėpimo šaltinis. Ir amžinas nepabaigiamos diskusi
jos variklis.
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Istorija

Širvintų-Giedraičių kautynių dalyvių
atsiminimai
Prieštaros tarp herojinio diskurso ir subjektyvių patirčių

Kęstutis Kilinskas

Širvintų-Giedraičių (1920 m. lapkričio 19–21 d.) kautynių šimtmetis ir ta proga viešojoje erdvėje pasirodę
mūšių vertinimai tapo puikia proga įdėmiau paanalizuoti kautynių dalyvių atsiminimus, išnagrinėti jų patirtis – prisiminti ne tik istorinę šio įvykio dimensiją,
bet ir nagrinėti atminties plotmėje atsiskleidžiančius
mūšio vertinimus.
Analizuojant spaudoje publikuotus tarpukario Lietuvos karių ir karininkų atsiminimus, būtina atkreipti dėmesį, kad atsiminimų publikavimas nuo 1918 m. buvo
monopolizuotas, jį vykdė kariuomenės štabe veikęs specialus padalinys, užsiėmęs knygų leidyba ir propaganda1. Todėl atsiminimų publikavimas apie Nepriklausomybės karą tarpukario Lietuvoje nepriklausė vien
nuo jų autoriaus valios – jie buvo renkami sąmoningai,
galbūt netgi selektyviai, o parengtos publikacijos turėjo
pereiti cenzūrą2. Dar daugiau, nuo 1926 m. kiekvieno
autoriaus atsiminimai būtinai turėjo būti perskaityti
dalies karininkų susirinkime3. Kitaip tariant, atsiminimai prieš juos išspausdinant turėjo pereiti bendruomenės ir institucijų filtrus, todėl prieš pasiekdami viešąją
erdvę buvo neišvengiamai apdorojami.
Trečiame dešimtmetyje atsiminimus paskelbė vos
vienas kitas Širvintų-Giedraičių kautynių dalyvis. Pirmą kartą atsiminimus pirmųjų mūšio metinių proga
1921 m. lapkričio 19 d. publikavo 7-ojo pėstininkų pulko
karininkas ltn. Antanas Majus, kuris prisiminimuose
pabrėžė psichologinę mūšio vertę po didelių pralaimėjimų lenkams Suvalkijoje ir Vilniuje, bei aprašė kpt.
Kęstutis Kilinskas (g. 1981) – humanitarinių mokslų daktaras, karo istorikas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas, tyrinėja karo teorijos raidą, civilinės ir karinės valdžios
santykius, karo atmintį ir karo poveikį socialiniams, politiniams
ir ekonominiams procesams. Straipsnis parengtas įgyvendinant
Klaipėdos universiteto tiriamąjį projektą „Išgyventoji istorija“
Lietuvoje tarpukariu: tarp pasakojimų apie patirtis ir atminties
politikos“. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal
mokslininkų grupių priemonę, sutarties nr. S-MIP-19-40.
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Teodoro Balno vadovaujamą žygį kaip būsimos pergalės užuomazgą4. Abu šie aspektai buvo išplėtoti vėliau
publikuotose atsiminimuose, antai 1926–1927 m. karinėje spaudoje paskelbtuose pasakojimuose jau galime užčiuopti ir labiau išryškintas laimėjimo, žūties
ir keršto lenkams reikšmes. Štai J. Kuzmickas aprašė, kaip kartu su 2-uoju pėstininkų pulku Seinų kautynėse Suvalkijoje pateko į lenkų nelaisvę, iškentėjo
žiaurų, tiesiog niekinamą lenkų elgesį, pabėgo iš Vadovicų karo belaisvių stovyklos ir sugrįžo į frontą prie

Giedraičių mūšis. Lietuvos kariuomenės 6 baterijos 1 būrio
pozicija netoli Širvintų. 1920-11-19. Iš vle.lt

Giedraičių5 – taip Kuzmickas už patirtas skriaudas tarsi atkeršijo lenkams Širvintų-Giedraičių kautynėse.
Tuo pat metu pasirodžiusiuose eil. Pauliaus Gaubio
atsiminimuose išryškėja pasiryžimo „laimėti arba žūti“
1
1918–1919 m. vadinosi Literatūros komisija, vėliau – Literatūros
skyrius, 1921 m. – Karo mokslo skyrius, 1926 m. – Karo mokslo valdyba, 1929 m. – Spaudos ir švietimo skyrius.
2
Vasilijus Safronovas, Vytautas Jokubauskas, Vygantas Vareikis, Hektoras Vitkus, Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018, p. 254.
3
Vytautas Jokubauskas, „Karo istorija ir jos svarba Lietuvos kariuomenei tarpukariu“, in: Karo archyvas, 2017, t. XXXII, p. 207.
4
Antanas Majus, „Metų sukaktuvės 1920 m. lapkričio 19 d.“, in: Karys, 1921, nr. 48, p. 562.
5
J. Kuzmickas, „Lenkų nelaisvėje“, in: Karo archyvas, 1927, nr. 3,
p. 291–295.
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reikšmė6. 1928 m. Trimito žurnale pasirodė 2-ojo pės
tininkų pulko vado plk. ltn. Jono Petruičio atsimini
mai, kuriuose dominuoja kritusių, bet „rankose ginklus
spaudžiančių“ karių vaizdinys7, kuris atskleidė kritusių
kovos draugų patirtis ir turėjo paliudyti karių pasiryži
mą kautis prieš lenkus. Ieškant kokių nors apibendrini
mų, galima teigti, kad trečiame dešimtmetyje publikuo
tuose atsiminimuose dominuoja pakankamai paprastos
žinutės – kerštas lenkams, pasiryžimas kautis, ener
gingų ir drąsių vadų vaizdiniai, žuvusiųjų ir sužeistųjų
atminimo reikšmės akcentavimas.
Tačiau nuo maždaug 1927 m. galima pastebėti ir nau
jų reikšmių, epizodų atsiradimą. Nors senosios žinutės
ir toliau išlieka, tačiau, pavyzdžiui, atsiminimuose at
siranda Tautų Sąjungos įsikišimo motyvas, kuriam su
teikiama neigiama prasmė – esą šis įsikišimas sustabdė
menamą Lietuvos kariuomenės žygį į Vilnių. Už šio mo
tyvo atsiradimą atsakingas buvęs Literatūros ir propa
gandos skyriaus viršininkas, žurnalo Karys redaktorius
Petras Ruseckas, rašęs: „Pasiekę liniją, iš kurios lapkri
čio 17 d. buvo lenkų išmušti, lietuviai neišsakomai pa
keltu ūpu ėmė veržtis į Vilnių paskui bėgančius lenkus.
Ligi Vilniaus buvo likęs vienos dienos karo žygis“8. Šią
tezę 1934 m. pakartojo plk. Vladas Skorupskis: „Kas tik
galėjo ėjo į priekį persekiodamas Želigovskio kariuome
nę. Be to, po mūsų pasisekimo Karo vadovybė sustabdė
puolimą, nes to reikalavo Santarvės Karo misija“9.
Šis žygio į Vilnių sustabdymo vaizdinys tapo itin ryš
kus ketvirtame dešimtmetyje. Pavyzdžiui, 2-ojo pėsti
ninkų pulko viršila Andrius Tulevičius 1937 m. rašė,
kad „ėjome laimėti arba žūti“, džiaugėsi, „kad galėsim
atsitiesti už lapkričio 17 d. žygius“ ir nuliūdo, jog „kaip
šmėkla atskrido žinia, kad mūšiai sustabdyti“10. 7-ojo
pėstininkų pulko puskarininkio Leonardo Valiaus at
siminimuose akcentuojami žuvusių lietuvių ir lenkų
karių vaizdiniai, kurie „darė sunkų įspūdį“, nepaisant
to, „laimėjus mūšį, kareivių ūpas buvo be galo pakilęs
ir visi buvo pasiryžę tuo atsidėjimu eiti pirmyn ir pulti
Vilnių“11. To paties pulko eil. Antano Antanaičio atsi
minimuose teigiama, kad „visi kareiviai su didžiausiu
ūpu pradėjo puolimą, lenkai nors ir atkakliai gynėsi, bet
mūsų puolimo neatlaikė, iš Vilniaus atvažiavo kontro
lės komisija ir įsakė sustabdyti mūšį“12. 7-ojo pėstininkų
pulko karys Pranas Povilaitis, po mūšio likęs invalidu,
atsiminimuose rašė, kad šios kautynės įrodė, jog mūsų
kariuomenė labai tinka drąsiems žygiams, jei tik atsi
randa drąsių ir energingų vadų. Jis prisiminė ir minė

tąjį vyr. ltn. Balno žygį lapkričio 19 d., ir visos divizijos
puolimą lapkričio 21 d. Apskritai karininkų atsimini
muose pakankamai sureikšminama būtent vadų elge
sio mūšio metu svarba. Visų aukščiau išdėstytų tezių
lakonišku apibendrinimu ir pagrindimu galima laikyti
7-ojo pulko eil. Vlado Lapelio atsiminimų fragmentą:
„Širvintas atsiėmėm, Vilniun ėjom, [...] deja nelaimė,
kovas sustabdė Tautų sąjunga“13.
Plk. Petruičio atsiminimuose išryškėja vadovaujan
čio asmens – pulko vado, ir karininko, atsimenančio ir
aprašančio žuvusius kovos draugus, perspektyvos. Jis
Giedraičių pergalės priežastimi laikė „nepaprastą jau
nų karininkų pasiryžimą, jėgų įtempimą ir pasiaukoji
mą“, kaip ir gana daugelis to meto karininkų. Jis taip
pat detaliai aprašė 2-ojo pėstininkų pulko karininkų
vyr. ltn. Juozo Andriūno, kpt. Edvardo Noreikos, ltn.

Paulius Gaubys, „Atgal prieš dešimtį metų“, in: Karys, 1926, nr. 6, p. 91.
Jonas Petruitis, „Paskutinis jų žygis“, in: Trimitas, 1928, nr. 36, p. 867.
8
Petras Ruseckas, Lietuvos kariuomenė, Worcester, Mass.: Amerikos
lietuvis, 1927, p. 40.
9
Vladas Skorupskis, Karas už Lietuvos laisvę: 1914–1934, Kaunas:
Spindulys, 1934, p. 130–131.
10
Pranas Ruseckas, Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsimi-

nimai, t. 2, Vilnius: Muzika; Rotas, 1991, p. 40.
11
Ibid., p. 97–98.
12
Ibid., p. 114–116.
13
Bronius Astikas, „Svetimiems į Lietuvą besiveržiant: Prisiminimų
atpasakojimai“, in: Tėvų žemė, 1938, nr. 4, p. 2–3.
14
Jonas Petruitis, Mūsų žygiai, t. II, Kaunas: Žaibas, 1937, p. 255–
301.
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Paminklas „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę ties
Giedraičiais 1920 metais“. Projekto autorius dailininkas
Antanas Jaroševičius, 1928. Iš lt.wikipedia.org

Jono Mačiuko, ltn. Kazio Matulaičio ir ltn. Vinco Gvil
džio žūties aplinkybes, kuriose pabrėžė „pasirengimo
kautis iki paskutinio kraujo lašo“ vaizdinį14.
Tad kaip matyti, publikuotuose atsiminimuose atsi
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spindi tarpukario Lietuvos herojinio diskurso motyvai –
kerštas lenkas, pasiryžimas kautis, Vilniaus reikšmė ir
t. t. Tačiau kur kas autentiškesnės ir įdomesnės atrodo
patirtys, atsispindinčios tuo metu nepublikuotuose at
siminimuose – jos tiesiog netelpa tuometinio herojinio
pasakojimo rėmuose. Pavyzdžiui, to paties 7-ojo pėsti

ninkų pulko savanoris Kostas Batūra prisiminė pulko
pakrikimą ir nepaklusnių karių šaudymą Lenkijos ka
riuomenės puolimo lapkričio 17 d. metu15. 2-ojo pulko
savanorio Zigmo Zurzos atsiminimuose atsiranda su
žeistųjų užmaršties momentas: „Daug lenkų sumušėm
ir belaisvių suėmėm ir mūsų kuopos tik vieną sužeidė,
pavardės nepamenu, bet būtume gal Vilnių pasiekę“16.
Kur kas labiau jį išplėtojo to paties pulko savanoris Si
monas Zaleckis: „Mūsų kuopa puolė Giedraičių dvarą,
daug buvo sužeistų lenkų, o kiek žuvusių vienas Dievas
težino, o mūsų tik vienas karys sužeistas į koją lengvai
nes ėjo ir kaulas buvo nesutrupintas. Aš pritaikiau pa
lyginimą, kad vienas Lietuvos karys buvo skirtas ant
160 lenkų, buvo suimtas ir lenkų generolas, bet kaip tai
jis paspruko nuo žioplio“17. 7-ojo pulko štabo komendan
to savanorio Kazio Petriko atsiminimuose pasakojama,
kaip buvo laukiama pergalės žinios iš Širvintų: „Ant
vieškelio matome raitelius, bet neįžiurime gal lenkų,
priartėjus arčiau girdime džiaugsmingą „Valio!““ Juo
se taip pat aprašyti Širvintų vaizdai po mūšio: „Nuėję

pamatėme tikrai barbarišką vaizdą, krautuvių durys
išlaužtos, langai išdaužyti, gatvės pilnos primėtytos
smulkių prekių, sudaužytų indų, sulaužytų baldų, ir t. t.
Mat kas tiko geresnes prekes lenkų kareiviai pasiėmė,
o kas ne sunaikino. Žydeliai verkia rankas sudėję. Mat
juos varė dirbti, apkasų kasti, užmuštų kareivių laido
ti. O katrie nenorėjo klausyti, mušė ir barzdas pjovė“18.
Savanoris Petras Danielius, dalyvavęs Širvintų puoli
me, prieštarauja pasiryžimo kautis vaizdiniui, kadangi
teigiama, jog lenkai buvo užklupti miegantys: „Mūsų or
laivis dar tamsoj atskrido iš Kauno ir Širvintose numetė
granatą, tai buvo ženklas, kad turime visi iš visų pusių
pulti lenkus, radome lenkus dar miegančius po vienais
baltiniais, visus lenkų kareivius ir turtą paėmėme į be
laisvę. Visą dieną nevaliojome išnešti rūbų, ginklų, mi
nosvaidžių ir kulkosvaidžių, šovinių ir telefonų. Paskui
atsitraukėme iš Širvintų ir po trijų dienų juos ir vėl už
puolėme, kaip lenkai mūšį pralaimėjo tuoj pribuvo de
legacija ir buvo įsakymas, kad mūšį sustabdytume 8 va
landos rytą, mes neklausėme lenkus vis vien vijome“19.
Nepublikuotuose atsiminimuose atsiskleidžiantis
patirčių spektras reikšmingai papildo anksčiau publi
kuotus pasakojimus – šie pasakojimai atrodo kur kas
žmoniškesni, artimesni. Tad pagrįsta manyti, kad at
siminimų publikavimas tarpukario Lietuvoje turėjo
ne vien istorijos fiksavimo ar atminties puoselėjimo
tikslus, bet ir atliko tam tikrą propagandinę funkciją.
Su šiomis ne tik istorinėmis, bet ir propagandinėmis
žinutėmis – pasiryžimas kautis, žygio į Vilnių sustab
dymas, sužeistųjų ir kovos draugų netektys, – sunkiai
dera nepublikuotuose pasakojimuose aptinkamos kur
kas žmoniškesnės, kasdieniškesnės, galbūt netgi karo
kontekste įtikinamesnės patirtys – sužeistųjų užmarš
tis, karių pakrikimas prasidėjus lenkų puolimui, kovos
veiksmų sukeltas turto niokojimas, nesėkmė mūšiuose,
lenkų karo belaisvių pabėgimai. Nepublikuotuose atsi
minimuose atsiskleidžia ne tik herojiškas, bet ir chao
tiškas kovų vaizdinys. Jis nebuvo viešai komunikuoja
mas, o tam, ko gero, įtakos turėjo tai, kad jis neatrodė
deramai įprasminantis Širvintų-Giedraičių kautynėse
žuvusių karių atminimą, neaukštino pergalės vertės ir
karo vadų veiksmų, o atskleidė niūrią karo kasdieny
bę. Toks pasakojimas netiko tarpukario Lietuvos vie
šajai erdvei.
!

15
Kazys Misius, „Kosto Batūros atsiminimai“, in: Širvintos, Vilnius:
Versmė, 2000, p. 187–195.
16
Zigmo Zurzos atsiminimai, 1937-02-25, in: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (toliau – LMAVB), f. 193, b. 222, l. 3.
17
Savanorio Simono Zaleckio atsiminimai, 1937-01-02, in: LMAVB,

f. 193, b. 219, l. 4.
18
Savanorio Kazio Petrikio atsiminimai, 1937-04-05, in: LMAVB,
f. 193, b. 162, l. 7–8.
19
Savanorio Petro Danieliaus atsiminimai, 1939-03-09, in: LMAVB,
f. 193, b. 49, l. 2–3.

Koplytstulpis Širvintų kautynėms atminti. Iš lt.wikipedia.org
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Esė

Romantikas lietuje
Gilbert Keith Chesterton

Šiuolaikinės Anglijos viduriniosios klasės yra kone fana
tiškai pamėgusios prausimąsi, dažnai jos entuziastingai
pasisako ir už blaivybę. Dėl to niekaip nesuprantu, kodėl
jos demonstruoja tokį paslaptingą nepalankumą lietui.
Juk lietus, tas įkvepiantis ir žavus dalykas, ganėtinai
tobulai suderina savyje šių abiejų idealų savybes. Mūsų
filantropai veržiasi visur įsteigti viešąsias pirtis. O juk
lietus ir yra viešoji pirtis, jį beveik būtų galima vadinti
bendromis abiejų lyčių maudynėmis. Žmonės, ką tik iš
nirę iš šio didžiojo gamtinio apsivalymo, savo išvaizda
turbūt neatrodo nei blizgantys, nei prakilnūs. Bet jei jau
apie tai prakalbome, vargu ar daug žmonių atrodo pra
kilniai ką tik išėję iš pirties. Tačiau lietaus schema pati
savaime reiškia didžiulį apsivalymą. Lietus įgyvendina
kokio nors pamišusio higienisto svajonę – jis nušveičia
dangų. Jo milžiniškos šluotos ir pašluostės, regis, pasie
kia žvaigždėtas gegnes ir bežvaigždžius visatos užkam
pius. Tai tikras pavasarinis kosminio masto valymas.
Jei anglui tikrai patinka šaltos vonios, jis neturėtų
niurzgėti dėl angliško klimato, kuris ir yra šalta vonia.
Šiomis dienomis mums be paliovos aiškinama, kad tu
rėtume atsisakyti savo menko tam tikros rūšies turto ir
pradėti naudotis bendromis socialinėmis institucijomis
ir bendru socialiniu mechanizmu. Siūlyčiau laikyti lietų
grynai socialistine institucija. Lietui nė motais tas šian
dien nuvertintas delikatumas, kurio skatinamas kiekvie
nas džentelmenas iki šiol prausdavosi po dušu privačiai.
Tai geresnis dušas, nes jis yra viešas ir kolektyvinis, o už
vis geriausia tai, kad kažkas kitas timpteli už virvelės.

* * *
Kalbant apie susižavėjimą, kurį lietus sukelia van
dens gėrėjui, tai yra faktas, kurio nepaisymas man vi
siškai nesuprantamas. Entuziastingam vandens gėrėjui
liūtis turėtų atrodyti tarsi visuotinis pokylis ir išgertu
vės, kurių metu patiekiamas jo mėgstamiausias gėri
mas. Tik pagalvokite, koks svaigulys kiltų vyno gėrėjo
Esė „The Romantic in the Rain“ iš rinkinio A Miscellany of Men
(1912) iš anglų kalbos vertė Rūta Tumėnaitė. Pirmą kartą lietuviškas vertimas nuskambėjo per „Mažąją studiją“.
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vaizduotėje, jei tamsiai raudoni debesys siųstų žemėn
klaretą, o auksaspalviai debesys – reinvynį. Užtapykite
ant pirmykštės tamsos tokių apokaliptinių scenų, ky
lančių iš įmantrių dangaus vaizdų, kur šampanas krin
ta lyg ugnis iš dangaus arba tamsūs dangūs virsta pur
puriniais ir gelsvai rudais, įgydami baisingas portveino
spalvas. Tikriausiai taip jaučiasi pakvaišęs abstinentas,
kuris voliojasi tankioje, permirkusioje žolėje, tarsi eks
tazės ištiktas mėto kulnus į orą dangaus link ir klausosi
kliokiančio lietaus. Tai jis, vandens gėrėjas, turėtų būti
tikrasis miškų Bakcho gerbėjas; juk visi miškai geria
vandenį. Maža to, miškams tai, regis, dar ir patinka:
medžiai siaučia ir svirduliuoja pirmyn ir atgal, lyg pa
sigėrę milžinai; jie susidaužia šakomis, kaip puotautojai
susidaužia taurėmis; jie šniokščia iš nenumalšinamo
troškulio ir riaumoja pasauliui sveikatą.
Dabar, kai rašau, mane supa geriančios Gamtos
triukšmas: juk ir Gamta leidžia garsus gerdama, anaip
tol ne rafinuotus. Jei laikysiu, kad paduoti puodelį šalto
vandens kenčiančiam yra krikščioniškas gailestingu
mas, negi skųsiuosi dėl šių nesuskaičiuojamų puodelių
šalto vandens, dalinamų visoms gyvoms būtybėms iš
eilės, – dėl puodelio vandens kiekvienam krūmokšniui,
puodelio vandens kiekvienai piktžolei? Būtų gėda dėl to
bambėti. Kaip sakė seras Philipas Sidney, jų poreikis
didesnis už manąjį – ypač vandens.

* * *
Yra toks pašėlęs drabužis, vis dar nešiojantis kilnų
vieno laukinio Škotijos aukštikalnių klano vardą – kla
no, kuris kilo iš tų aukštumų, kur lietus yra ne tiek
įvykis, kiek atmosfera. Juk tikrai kiekvienas vaizduote
apdovanotas žmogus turėtų pajusti audringą keltiškos
romantikos liepsną, užsidegančią jame kas kartą, apsi
vilkus makintošą. Niekada nesusitaikysiu su tuo, kad
reikia nešiotis skėtį. Tai yra pompastiška Rytų išmonė,
nešiojama despotams virš galvų sausuose, karštuose
kraštuose. Sulankstytas skėtis yra sunkiai suvaldoma
vaikščiojimo lazda, išskleistas jis virsta niekam tikusia
palapine. Kai dėl manęs, tai aš tikrai nelinkęs apsi
mesti vaikštančiu paviljonu. Visai negalvoju apie savo
skrybėlę, ir labai mažai – apie savo galvą. Jei jau tektų
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gintis nuo drėgmės, tai turėtų būti kokia nors artimes
nė ir atsainesnė apsauga, tokia, kokią galėčiau visiškai
pamiršti. Tai galėtų būti škotiškas pledas. Galėtų būti
ir dar škotiškesnis daiktas, makintošas.
Makintošas tikrai perėmė kai kurias kariškas škotų
kalniečio savybes. Tikras nebrangus makintošas turi
mėlyno ir balto žvilgesio, primenančio plieną arba gele
žį, jis spindi lyg šarvai. Man patinka įsivaizduoti, kad
tai yra uniforma to senovinio klano, surengusio vieną
iš savo senų, ūkanose paskendusių antpuolių. Man pa
tinka įsivaizduoti visus Makintošus, kurie, vilkėdami
makintošais, leidžiasi žemyn į kokį nors pasmerktą že
mumų kaimą, o jų šlapi lietpalčiai blykčioja saulėje ar
mėnesienoje. Juk iš tiesų tai ir yra viena tikrųjų lietin
go oro grožybių, kad nors pirminės ir tiesioginės šviesos
kiekis paprastai sumažėja, daiktų, atspindinčių šviesą,
skaičius neabejotinai išauga. Yra mažiau saulės švie
sos, bet daugiau švytinčių daiktų, tokių gražių švytinčių
daiktų kaip klanai, balutės ir makintošai. Tarsi vaikš
čiotume po veidrodžių pasaulį.

* * *
Ir tai tikrai yra paskutinis, bet ne mažiau maloningas
iš atsitiktinių lietaus daromų stebuklų: nors jis sumažina
šviesos kiekį, bet kartu jį padvigubina. Nors jis aptemdo
dangų, tačiau nušviečia žemę. Jis suteikia keliams šiek
tiek Venecijos grožio (žvelgiant prijaučiančia akimi).
Sekliuose vandens ežerėliuose atsikartoja kiekviena že
mės ir dangaus detalė, ir mes apsigyvename dviguboje
visatoje. Kartais žmogus, vaikštantis tuščiais ir žvilgan
čiais šaligatviais, šlapiais, apšviestais gausybės žibintų,
atrodo lyg juoda dėmė ant viso to auksinio veidrodžio, ir
galėtų įsivaizduoti, kad skraido geltoname danguje. Ta
čiau ir ten, kur medžiai ir miesteliai balutėje atrodo ky
bantys žemyn galva, dangiškos sumaišties jausmas yra
tas pats. Ši skaisti, šlapia, akinanti formos ir šešėlio,
tikrovės ir atspindžio maišatis padarys stiprų įspūdį bet
kam, turinčiam įgimtą transcendentinę nuojautą apie
tokį svajingą ir dvejopą mūsų gyvenimą. Jis visada su
teiks žmogui keistą pojūtį, kad žvelgi žemyn į dangų. !

Algirdas Jakas. Projektas eglinamiui. 2019. Popierius, anglis
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Poezija

DEGANTIS KŪDIKIS
Robert Southwell
Iš anglų kalbos vertė Antanas Gailius

Viduržiemį stovėjau aš sniegynuose plačiuos,
Kai karštis nusmelkė mane iki širdies pačios.
Dairiaus, iš kur tokia ugnis, nugąsdinta dvasia
Ir pamačiau aukštai danguj vaikelį liepsnose.
Liepsnojo jis, o iš akių jam ašarų tvanai
Tekėjo į liepsnas, kurios juos rijo skubinai.
„Matai, – jis tarė, – gimęs vos, aš visas jau degu,
Tik širdys neskuba artyn sušilti tarp sniegų.
Ugnis ta – meilės židinys, erškėčiai – prakura,
Žmonių patyčios – pelenai, į pašalius byrą;
Gailestingumas ir tiesa ją kursto nuolatos,
Šis žaizdras sielų nešvarių vis lydyt nenustos,
Dėl jų degu aš, jas ugny verčiu turtu nauju,
Paskui mazgosiu jas visas ir nuosavu krauju.“
Taip taręs, dingo įstabus vaikelis iš akių.
Kalėdų juk šventa naktis! – susivokiau sykiu.

!

Robert Southwell (1561–1595) – kunigas jėzuitas, poetas,
giesmių autorius, slaptas misionierius Elžbietos laikų Anglijoje,
1970 m. popiežiaus Pauliaus VI kanonizuotas kartu su 40 Anglijos ir Velso kankinių. Eilėraščio „The Burning Babe“ (iš rinkinio
St. Peter‘s Complaint, 1595) vertimas pirmą kartą nuskambėjo
per „Mažąją studiją“.
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Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

Kada miršta miestai
Aidas Puklevičius

Kaip apskritai tokios mintys užsuka į paprastai giedrą
ir optimistinę galvą? Labai paprastai, 2020 m. kovo
viduryje. Vaikščiojant po Vilniaus senamiestį pirmąją
karantino dieną. Ir neatpažįstant miesto, kurį, regis,
pažįsti iki panagių. Atmintinai žinai visus neprausta
burnių grafičių entuziastų nutepliotus tagus, kuriais jie
žymi teritoriją it seksualinę brandą pasiekę spanieliai.
Iki kiekvienos duobutės grindinyje, kurią esi įpratęs
aplenkti lėkdamas dviračiu. Ir iki veidų, kuriuos sutin
ki tik prie konteinerių, ir kuriuose nustebęs vėl atrandi
naują mėlynę ar guzą.
Ir štai tas miestas akimoju pasidarė kitoks. Toks tuš
čias, kad kiekvienas žingsnis dabar nuskamba aidu
(sic), atsimušdamas siaurų gatvelių sienomis, lėkdamas
tolyn ir neužkliūdamas už jokio praeivio.
Nesupraskit neteisingai, neutroninės bombos efek
tą – pastatai yra, žmonių nėra – galima patirti ir pa
prasčiau, be virusų, pandemijų ir karantinų. Užtenka
parsirasti namolio iš, sakykime, Indijos. Ir tada tau net
gi Gedimino prospektas pietų pertraukos metu atrodo
dykas ir erdvus. Bet tas įspūdis tuoj pradingsta, ir tu
vėl pripranti prie to, jog du šimtus kilometrų tarp Delio
ir Akros nenutrūkstančiu skruzdėlynu einanti minia
yra tas žmonijos idealas, prie kurio gera priprasti. O čia
priprasti prie šitos tuštumos buvo daug sunkiau. Ir nors
žinai, kad žmonės yra, jie niekur nedingo, jie tiesiog iš
sigandę užsidarė tarp keturių sienų, vis tiek topteli toji
mintis, – o kada miršta miestai?
Istorijoje būta įvairiausių pavyzdžių. Miestai mirš
ta, kai juos užklumpa stichija. Miršta momentiškai,
užklupti ugnikalnio, kaip kad žuvo Pompėja. Arba su
griauti žemės drebėjimo. Miršta lėtai, po truputį užpus
tomi dykumų, užliejami kylančios jūros. Pirmu atveju,
miestas dažniausiai ir lieka antkapiu sau ir jo gyven
tojams. Antruoju – žmonės pasitraukia ir susiranda
naują miestą.
Kartais miestai miršta todėl, kad juos nužudo kitas
miestas. Tuniso sostinės priemiestyje tik keli griuvė
siai primena, kad čia buvo Kartagina, vienintelis mies
tas, kuris sugebėjo mesti iššūkį miestų-miestui Romai.
Ir tas iššūkis buvo toks grėsmingas, kad Scipionas Afri
kietis po paskutinės pergalės ne tik sugriovė Kartaginą
iki menkiausio akmens, bet dar ir liepė tarp griuvėsių
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išvaryti vagą noragu. Ir pabarstyti žemę druska, kad
čia niekas neaugtų.
Kartais, o gal ir dažniausiai, miestai miršta ar bent
jau trumpam paguldomi į reanimaciją dėl pačių mies
tiečių kaltės. Sunku būtų rasti miestą, kuris nebūtų
degęs. Žinomiausias, žinoma, Didysis Londono gaisras,
tačiau ne dėl to, kad jis būtų buvęs nuostolingesnis už
čikagiškį – abiem atvejais supleškėjo viskas, ko nespėjo
atitverti vanduo ir išsigandę miestiečiai. Tačiau Londo
no gaisras nutiko 1666 m., todėl jau savaime nusipelno
simbolikos, kurios net uoliausias numerologas sunkiai
ras 1871 m., kai liepsnojo Čikaga. O 1666 – čia tau ir Šė
tono ženklas, ir tuo metu sugrįžęs maras, ir sugrąžinto
Stiuartų Karolio šėlionės: visas komplektas įžiūrėti [d]
ievo pirštą ten, kur paprasčiausiai reikėjo uoliaulaiky
tis priešgaisrinės saugos taisyklių.
Kartais miestai miršta tik iš pirmo žvilgsnio, tačiau,
juos apraudant giminėms ir artimiesiems, jie atgimsta
visiškai naujai. Jūs užsimuštumėt ieškodami tų gatvių,
kuriomis su špagomis gvardiečius vaikėsi muškietinin
kai Paryžiuje, – tai yra, jas pačias gal ir rasite, kad ir
Turnelių gatvę, kurioje grafas de Biusi lankė grafienę
de Bonasje, tačiau nebėra nei Turnelių rūmų, nei ne
toliese į dangų kilusios Bastilijos tvirtovės. Ją nuvertė
revoliucionieriai, o rūmus, kartu su visu senuoju Vidu
ramžių Paryžiumi, sulygino Napoleono III ministras
baronas Haussmannas. Idant išvedžiotų kanalizaciją,
vandentiekį, dujinį apšvietimą, o svarbiausia – nuties
tų lygius ir plačius bulvarus. Kuriuose policijai būtų
patogu išstatyti pabūklus prieš potencialius revoliuci
onierius. Kaip sakė Voltaire’as, – tiesa, visai kitame
kontekste, – pour encourager les autres.
Būna, kad miestai miršta, nes dingsta jų egzistavimo
prasmė. Gunkadžima, Japonijos sala, kadaise savo be
toniniuose monstruose glaudė tūkstančius darbininkų.
Bet kai jiems nebeliko ko dirbti, miestas mirė. Atgyda
mas tik labai trumpam viename iš Bondianos epizodų,
kaip ideali vieta įsikurti Javiero Bardemo vaidinamam
blogiečiui.
Kartais miestai miršta tiesiog dėl to, kad miršta. Nie
kas, ko gero, ir negalėtų tiksliai pasakyti, kada mirė
Babilonas. O ir patys jo gyventojai vargiai suprato,
kad štai, atėjo ta diena, ta valanda, kai reikia atsistoti,
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 aduoti vienas kitam ranką ir pasakyti: buvo faina, kol
p
tai truko, gaila, bet Babilono nebėra. Ir jo vietoje lie
ka tik mitinis Babelio bokštas, kurio, tiesą sakant, nei
buvo, nei galėjo būti. Tačiau mitas pergyveno miestą.
Kadangi mitui visuomet lengviau. Mitui nereikia pa
togios vietos, pageidautina, prie upės, kad būtų galima
prekiauti su pasauliu. Mitui nereikia derlingos žemės
aplinkui, kad kaimiečiai augintų miestui maistą. Mi
tui pagaliau nereikia netgi gynybai palankios vietovės,
idant būtų galima apginti tai, ką sunešė kaimiečiai ir
atgabeno upė. Mitui tereikia tik fantazijos ir noro juo
tikėti arba poreikio juo ką nors paaiškinti.
Kartais mitai ir miestai suauga. Arba bent jau auga
kartu. Vilnius šiuo atveju panašus į Romą. Ją įkūrė
vilkės-motinos išauginti dvyniai Romulas ir Remas, –
tiesa, kaip jau ir lemta panašiems pradžių pradžios
mitams, broliai susikirto dėl kalvos, ant kurios įkurti
miestą, žodis po žodžio, karšti temperamentai, ir gavosi
taip, kad miestas vadinasi Roma, o ne Rema.
Vilniaus atvejis ramesnis, jam prireikė tik medžiok
lės, visiškai nekalto užsiėmimo tiems laikams, sapno
ir protingo krivių krivaičio, kuris išaiškino, jog garsas
apie įkurtą miestą sklis po pasaulį kaip to geležinio
žinduolio kauksmas. Gedimino laiškai Vakarų Europos
miestiečiams, meistrams ir amatininkams buvo puikus
to meto reklaminis triukas reklamuojant nacionalinį
prekės ženklą, tačiau tai nebuvo per pasaulį sklindan
tis garsas.
Roma tuo tarpu, nepaisant to, kad vilkė nieko nežadė
jo nei Remui, nei Romului, nei juos pasekusioms lotynų
gentimis, sugebėjo tapti didžiausiu Antikos stebuklu,
metropoliu, kuriame gyveno pusantro milijono žmonių
dar tada, kai nei geležinis vilkas ganėsi Lietuvoje, nei
paties Gedimino genealoginis medis buvo išleidęs pir
mą daigą.
Tačiau juo didesnis buvo jos nuopuolis ankstyvaisiais
Viduramžiais, kai ji tapo milžiniško ploto griuvėsiais,
kurių centre glaudėsi apie popiežių susispietę dešimtys
tūkstančių paskutinių romėnų, o kaimiečiai marmurą iš
sugriuvusių rūmų tempė savo tvartų pamatams remon
tuoti. Ir, nepaisant Renesanso popiežių užmojų statant
didingas katedras ir sutraukiant milijonus maldininkų
į Bažnyčios jubiliejus, taip ir neatgavo savo tikrosios
prasmės, kol čia neįsikūrė naujai susikūrusios Italijos
Karalystės sostinė. Beje, taip įvyko ne taip jau smarkiai
anksčiau, nei Vasario 16-oji, vos keletą dešimtmečių, to
dėl visai be reikalo kartais ūdijame save, kad esame be
galo jauna tauta. Kone visos tautos Europoje – tokios,
kokias jas pažįstame dabar, yra jaunos, nukaltos Tautų
pavasario ir Pirmojo pasaulinio karo.
Vilnius šiuo atveju liko nuošaly nuo Lietuvos dar porą
dešimtmečių, pagimdydamas dar vieną mitą. Amžino
sios Lietuvos sostinės, be kurios mes nenurimsime. Ku
rią atsiėmus staiga viskas išsispręs. Ir kurį pagaliau at
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gavome suvisam – apdaužytą, tuščią, praradusį tai, kas
daro miestą gyvu. Jo žmones, gyvenusius čia šimtme
čiais, po gaisrų, įsiveržimų, plėšimų atstatančių jį vis
kitaip, vis prisitaikant prie epochos, prie besikeičiančio
miesto vaidmens istorijoje, tai virstant vienos imperijos
pakraščiu, tai pasineriant į kitos didelės valstybės pro
vincijos pakraščio užkampį.
Todėl tai pirmas kartas, kai Vilnius tapo tikru šalies
nervų ir kraujotakos mazgu, kuriame susipina idėjos,
intrigos, nusivylimai, svajonės, pinigai, kraujas, diena,
naktis, medžiai, plienas... Ir kuris godžiai geria į save
viską, ką jam gali pasiūlyti šalis ir laikmetis, nuo to
augdamas ir paversdamas šį augimą viltimi, kad tas
momentas, kai jis mirs, ateis dar labai negreitai.
Netgi tada, kai vaikštai po visai tuščią miestą, rasda
mas galybes laiko pamatyti tai, ko anksčiau neleisdavo
tempas, triukšmas ir šviesos.
O kai mirs, labai gali būti, kad kažkur kitoje plane
toje jau bus įsikūręs Naujasis Vilnius. Su po stikliniu
gaubtu įkurdintu Katedros maketu, vis dar neatstaty
ta Gedimino pilimi ir visiškai realistiškai staugiančia
geležinio vilko holograma, prie kurios vaikai klausinės
pagyvenusių vilniečių, kodėl gi šitas žvėris pažadėjo, jog
garsas apie šį miestą sklis per visą Galaktiką.
!

Algirdas Jakas. Signalas. 2018. Popierius, anglis
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apžvalga
Apie nedrąsų, bet natūralų
žingsnį į literatūrą
Dovydą Pancerovą kalbina Antanas Terleckas

Įžengi į literatūros lauką debiutiniu
romanu Medžiojant tėvą (Alma littera, 2020) kaip atpažįstamas žmogus,
publicistas. Skaitytojai dažniausiai
neturi su kuo lyginti debiutinių kūrinių, o Medžiojant tėvą labai natūraliai
norisi lyginti su kita tavo ir Birutės Davidonytės knyga Kabinetas 339 (2019).
Ar nekeistas debiutas, ar apskritai jautiesi debiutuojantis?
Tikrai jaučiuosi. Atiduodamas rank
raštį knygos redaktoriui Alvydui Šle
pikui jaučiausi tarsi studentas, neži
nantis, ar gerą, ar blogą darbą atliko.
Kadangi visą gyvenimą skaičiau ir
rašiau, supratimą apie kūrybą ir lite
ratūrą turėjau, bet jaučiau, kad man
reikalinga nuomonė iš šalies, kuri pa
dėtų suprasti, ką darau blogai, o ką
gerai. Todėl taip – tikrai jaučiau debiu
tanto nerimą, neužtikrintumą. Mano
publicistinės knygos man nesuteikė
kažkokios psichologinės atramos, į ku
rią galėčiau remtis ir sakyti: va, jeigu
romano niekas nesupras, tai mano
portfolio liks anos dvi knygos. Ne, ro
manas buvo visiškai naujas išbandy
mas, ėjau visiškai nauju keliu, ir tie
keliai nesikerta. O dėl Medžiojant tėvą
ir Kabineto 339 panašumų, tai aš pats
tų dviejų knygų nesiečiau, nepaisant
to, kad romanas atsirado iš panašių
patirčių kaip ir Kabinetas 339.
Vis dėlto žmonės jas abi sieja – ir,
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manyčiau, pagrįstai, juk tematika jas
labai aiškiai sujungia.
Tam turbūt yra ir logiškas paaiš
kinimas. Pirmą šio romano rankraštį
baigiau 2018 m. kovą, kažkurį penkta
dienio vakarą. O artėjantį pirmadienį
su Birute pradėjome žurnalistinį tyri
mą, kuris ilgainiui ir virto Kabinetu
339. Abi knygos atsirado tuo pačiu
mano gyvenimo laikotarpiu. Tuo lai
ku labai norėjau parašyti romaną ir
skaitytojui perteikti tas keistas, dvi
prasmiškas emocijas, kurias jaučiau
dirbdamas tiriančiuoju žurnalistu, kai
jautiesi įpareigotas pasakoti apie mus
supančią tikrovę, bet net ir surinkęs
neginčijamus įrodymus, tu vis tiek jau
tiesi nežinąs, kas yra tikra, o kas – tik
atrodo. Kartu jauti nuolatinį spaudi
mą iš kai kurių tavo veiklą vertinančių
ir kritikuojančių žmonių, kurie būna
suinteresuoti tave sumenkinti, nes pa
tys yra susiję su tavo tyrimo objektais.
Jie stengiasi išmušti iš vėžių, priversti
abejoti surinktais įrodymais, o kar
tais net sumenkinti tavo reputaciją.
Romane būtent ir norėjau perteikti tą
netikrumo jausmą ir, matyt, savo vidi
nį nusivylimą viešąja erdve.
Kai pradėjau darbą žurnalistikoje,
buvau labai naivus – maniau, kad
reportažais iš revoliucijų ir žurnalis
tiniais tyrimais gali pakeisti pasaulį.
Paskui pamačiau, kad pasaulį pakeis
ti gali, bet tada ir pats turi įsivelti į

negarbingus žaidimėlius, vykstančius
po valstybės pamatais, po viešąja er
dve, kur išsirangę kanalai ir tinklai,
jungiantys skirtingų veikėjų interesus.
Iš tų patirčių ir atsirado noras parašyti
romaną, papasakoti, kad pažvelgęs po
valstybės pamatais, ten nerandi nieko
gero: tamsą, purvą, netikrumą. Ir kaip
visa tai nuvilia.
Bet parašius pirmą romano rank
raštį, kuris, beje, buvo šūdas, mes su
Birute pradėjome Kabineto 339 tyri
mą ir kažkuriuo metu supratome, kad
būtų prasminga paruošti iš to publicis
tinę knygą, tad romaną teko atidėti į
šalį. Aišku, kai grįžau prie romano, tai
ir mano sumanymas buvo pasipildęs
Kabineto 339 patirtimis ir emocijomis.
Bet sakyčiau, kad šias knygas iš tiesų
jungia iš vieno mano profesinės veiklos
etapo paimta medžiaga, su kuria buvo
padaryti du skirtingi dalykai – vieno
je pasakojome apie faktus, kitoje pa
bandžiau perteikti atmosferą, kurioje
gyvenome.
Nors ir nemėgstu klausimų apie personažų autobiografiškumą grožinės
literatūros kūriniuose, bet šiuo atveju
tarsi prašosi... Romano herojus Tomas
Urbonas – bent profesinė pusė – ar tu
į jį sudėjai tai, ką pats matai, dirbdamas žurnalistinį darbą?
Šiaip savęs neatpažinčiau nė viena
me iš knygos personažų – visi jie yra
atskiri. Aišku, kiekvienas iš jų turi
mano patirčių, jausenų, išgyvenimų.
Pavyzdžiui, kurdamas Ievos Piekūrai
tės personažą, kuris išsiskiria stipria
motyvacija, gebėjimu susitelkti į tikslą
ir siekti jo bet kokia kaina, panaudojau
tai, ką, matyt, jaučiu ir pats savyje –
norą įrodyti savo vertę per viešą veiks
mą. Ji deda tikras pastangas kurdama
bendrąjį gėrį – bandydama atskleisti
tiesą – bet iš tikrųjų šis poreikis yra
ne tiek visuomeninis, kiek egocentriš
kas, kylantis iš jos asmeninių poreikių
ir patirčių. O, pavyzdžiui, Tomas Ur
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bonas tokios motyvacijos neturi, bet
jis pasižymi kita savybe, kurią pasta
ruoju metu imu jausti savyje – Tomas
gana ciniškas. Jam nusispjauti, kad
visuomenė nereaguoja į jo atskleistus
dalykus, jis nesijaudina, kad jo at
skleistos negerovės nėra ištaisomos.
Jis tiesiog atlieka savo darbą ir nebe
turi ambicijų pakeisti pasaulį. Nors iš
tikrųjų manau, kad Tomas savo darbe
prasmę mato.
Tai cinizmas yra būtina savybė žurnalistui?
Cinizmas, manau, yra šalutinis il
galaikio darbo žurnalistikoje poveikis.
Kai prieš mėnesį su Birute Davidonyte
palikome 15min.lt ir nuolat reikėjo kal
bėti apie savo patirtis, supratau, kad
svarbiausias dalykas, kurį palikau bu
vusioje redakcijoje, yra naivumas. Per
tuos keturiolika metų žurnalistikoje
praradau savo naivumą ir man nuo
širdžiai to gaila. Kai pradėjau dirbti,
pasaulis atrodė didelis, įdomus, pras
mingas, visi sutikti žmonės – protingi
ir gražūs. O paskui savo akimis pama
čiau, kad valstybė veikia kitaip ir to
naivumo liko kur kas mažiau. Bet ne
manau, kad esu ciniškas, vis dar tikiu
tam tikrais idealais. Kita vertus, To
mas Urbonas yra už mane vyresnis...
Į literatūrą tu žengi iškart su romanu. Ne itin dažnas kelias – darbo daug,
o ir šiaip nedrąsu – kur kas dažniau
pradedantieji rašo apsakymus ar noveles, patyliukais siunčia kultūrinei
spaudai, taip tarsi tikrindamiesi –
geba rašyti, ar ne. Ar nebuvo ankstesnių bandymų rašyti?
Publikuotis – ne. Na, gerai, publi
kuodavausi Šilutėje, kai dirbau laik
raštyje Šilokarčema, netgi laimėjau
vieną miniatiūrų konkursą. Bet rim
tesnių bandymų nebuvo. Kita vertus,
visad jaučiau, kad norėčiau rašyti. Nuo
vaikystės tvirtai žinojau, kad būsiu
žurnalistas ir kažkuriuo metu paban
dysiu parašyti knygą. Tiesą sakant,
mama nulėmė, kad to laiko aš laukiau,
kol jis ateis natūraliai. Pirmą kartą
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romaną apgalvojau turbūt 2013 m.,
kai žurnalistiniame darbe ėmė rastis
naujų išbandymų, patirčių, sudėtingų
temų, o kartu atsirado ir poreikis jas
išreikšti per fikciją. Stebėdamas savo
sūnus matau, kad panašiai elgiasi vai
kai – sudėtingus išgyvenimus jie vėliau
bando išžaisti. Apie savo norą rašyti
romaną pasisakiau tėvams, bet mama
kažkaip sulaikė, sakė, kad man dar per
anksti rašyti knygas. Nors šiaip tėvų
nuomone nepasitikiu, kaip ir kiekvie
nas maištingas vaikas, bet šį pamoky
mą priėmiau ir tiesiog laukiau. Dabar
manau, kad tai buvo teisinga. Kiborgų
žemė (2017), pirma mano knyga apie
keliones į Ukrainą ir Maidaną, buvo
tarsi būdas pasitikrinti, ar apskritai
pajėgiu suvaldyti didelės apimties teks
tą. Rašant Kiborgų žemę atsirado ir šio
romano siužeto apmatai, idėja įstrigo,
nusėdo galvoje ir subrendo. Vėliau aš
jau nebegalvojau apie kitas formas – ži
nojau, kad rašysiu romaną. Negalėčiau
to kažkaip rimtai argumentuoti, bet
jaučiu, kad romanas yra ta rašymo for
ma, kurią galiu prisijaukinti, per kurią
man įdomiausia liestis prie pasaulio.
Nors, jeigu Dievas duos, tai norėčiau
išmėginti ir kitas formas. Va, neseniai
sulaukiau klausimo, gal norėčiau pa
mėginti parašyti scenarijų kinui.
Papasakok apie savo skaitymo įpročius – ar užaugai su knyga rankoje, ar
skaityti pradėjai kažkuriuo metu, kas
tavo mėgstamiausi rašytojai.
Knygos mane lydėjo visą gyvenimą,
nuo mažens gyvenau tarp knygų len
tynų, abu tėvai daug skaitantys. Iš
pradžių man mama vaikystėje skai
tydavo, o vėliau buvo pasakyta, kad
nuo šiol turėsiu skaityti pats. Aš,
aišku, neskaitydavau, protestuoda
vau – man bet koks prievartinis įpa
reigojimas buvo ir liko atstumiantis.
Per kažkurias vasaros atostogas tėvai
nustatė taisyklę – visą dieną galiu
daryt ką noriu, bet turiu perskaityti
kažkiek pasirinktos knygos puslapių,
o paskui atpasakoti tėvams. Aš paskai
tydavau knygos pradžią ir pabaigą, o
visa kita išsigalvodavau, nes supratau,

kad tėvai patys tų knygų neprisime
na. Bet, deja, vienąkart prisiminė...
Už bausmę reikėjo knygą perrašinėti
ranka... O paskui, kai maištavimas
baigėsi, versti skaityti nebereikėjo.
Pirmas tikras rašytojas, kuriuo pats
susidomėjau ir visą perskaičiau, buvo
Erichas Maria Remarque’as. Tai labai
banalu, net Saulius Skvernelis mėgs
ta Remarque’ą. Tiesą pasakius, man
nepatiko Vakarų fronte nieko naujo,
bet labai patiko Laikas gyventi ir laikas mirti bei Juodasis obeliskas. Jas
perskaičius atsirado suvokimas, kad
literatūra yra ne tik pasakojimas, ne
tik istorija, ne tik siužetas, bet ir es
tetika, kalba, žodžiai. Po Remarque’o
susidomėjau publicistu Viktoru Suvo
rovu. Jis padėjo suvokti, kad tai, kas
rašoma istorijos vadovėliuose, nėra
nekvestionuojama – pasirodo, tu gali
užduoti klausimus, žvelgti kritiškai.
Tuo metu man net ir romanai Suvoro
vo patiko, turbūt mokyklos rašiniuose
netgi kopijuodavau jo romanų stilių:
kapoti, trumpi sakiniai, per sintaksę
pasireiškianti ironija, būdinga rusų
rašytojams.
O paskui apturėjau labai skirtingų
skaitymo patirčių, kai nei tėvai, nei
mokykla man nebedarė įtakos. Atra
dau daug vertingų ir nevertingų rašy
tojų, kuriais skirtingu laiku domėjau
si. Vienas tokių atradimų buvo Jeanas
Paulis Sartre’as, nors dabar neseniai
bandžiau skaityti jo Brandos amžių ir
nebesupratau, kuo jis man buvo įdo
mus. Tačiau Šleikštulys jaunystėje pa
liko gilų įspūdį – buvo įdomu, kad vien
iš psichologizavimo galima sukurti
įdomų romaną. Dar Ričardas Gavelis,
žinoma, – nors mano lietuvių kalbos
mokytoja sakė, kad Gavelio geriau ne
skaityti. Na, o dabartiniai didieji atra
dimai man yra Williamas Faulkneris
ir Marcelis Proustas.
Nesi pirmasis, iš publicistinio ar
mokslinio rašymo peršokęs į grožinę
kūrybą. Kiek tenka susidurti, tokiems
žmonėms būtent jų grožiniai tekstai
tampa brangiausiais. Ar spėjo Medžio
jant tėvą tapti tau svarbiausia parašyta knyga?
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Ne, dar nespėjo. Atrodo, kad ši kny
ga dar neparnešta į namus, neįdėta į
jokią lentyną. Bet Kabinetas 339 ar Kiborgų žemė – aš jau dabar galiu pasa
kyti, kad tai nėra mano mėgstamiau
sios knygos. Mane net kiek stebina
geri atsiliepimai apie tas knygas, nes
jas parašyti buvo kur kas lengviau –
tiesiog pasakoji, kas tau nutiko ir tai
nereikalauja iš tavęs didelių pastangų.
Kabinete 339, pavyzdžiui, sąmoningai
nenaudojome jokių meninės raiškos
priemonių, rašėme paprastai ir aiš
kiai – mums atrodė, kad tokio stiliaus
užteks papasakoti tą istoriją įdomiai.
O kurdamas romaną nori nenori sten
giesi parodyti rašymo įgūdžius. Nega
liu atsakyti, ar Medžiojant tėvą yra
mano mėgstamiausia knyga, bet, nors
aš dedu dar tik pirmuosius žingsnius
grožinėje literatūroje, man jau dabar
atrodo, kad tai yra svarbesnė mano
gyvenimo dalis nei žurnalistika. Kad
ir kaip keistai tai skambėtų.
Gyvenai vienoje bendruomenėje –
nors tos bendruomenės nėra tokios
izoliuotos viena nuo kitos – dabar artėji prie kitos, rašytojų bendruomenės.
Bent seniau susidarydavo įspūdis,
kad rašytojų bendruomenė į tokius
debiutuojančius prašalaičius žiūrėjo
kiek ironiškai – ką tu čia, žurnaliste,
romanus rašysi. Ar sulaukei kažkokių
reakcijų, ar pats jautiesi priartėjęs prie
rašytojų?
Turbūt dar per anksti atsakyti. Aš ir
iki šio romano pažinojau rašytojų, lite
ratūrologų, su kuriais susitikdavom,
išgerdavom alaus, pabendraudavom,
o iš viešosios erdvės ir šiaip žinojau,
kas yra kas literatūros bendruomenė
je. Bet gal svarbesnis dalykas, kad aš
nesiekiu tapti bendruomenės dalimi.
Negalvoju apie tai dabar, kai išban
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dau savo jėgas literatūroje, negalvojau
apie tai ir dirbdamas žurnalistu. Beje,
būtent žurnalistikoje aiškiai pajutau,
kad įsiliejimas į bendruomenę suteikia
galimybę būti pripažintam, pelnyti ap
dovanojimų, bet kartu iš tavęs atima
daug svarbesnį dalyką – įspraudžia
į tam tikrą rėmą ir tu bent iš dalies

per maža ir per glaudi bendruomenė – ką čia draugus kritikuoti. Kartu
ir bet koks kritiškesnis žodis priimamas hipertrofuotai jautriai, vos ne ad
hominem.
Taip, įsitraukimas į bendruomenę
primeta tam tikrą mąstymo logiką ir

Dovydas Pancerovas. Gabrieliaus Jauniškio nuotrauka (Laisvės TV)

atsisakai savitumo. Jeigu bandai jį iš
laikyti, rizikuoji būti bendruomenės
nepriimtas ir nesuprastas. Gal sunku
tą suprasti, bet kai 2015 m. pradėjo
me tiriamosios žurnalistikos skyrių,
žiniasklaidos bendruomenė į tai rea
gavo labai nepatikliai ir kritiškai: at
sirado, matai, snargliai, vaizduojan
tys „tyrėjus“. Tam, kad pritaptum prie
bendruomenės, turi priimti standartą
ir elgtis taip, kaip iš tavęs tikimasi.
Man tai nepriimtina.
Suprantu, kad tai gali ir riboti. Gana
akivaizdu, kad rašytojai ar net kritikai dažnai vengia neigiamai atsiliepti
apie vieni kitų knygas. Neapsimoka,

varžo. Nesakau, kad tai universali tie
sa, kalbu tik apie save – man labiau
patinka būti nuošalyje. Nesiekiu būti
bendruomenės pripažintu rašytoju,
man tiesiog įdomu eksperimentuoti,
net jeigu ir nepavyksta. Tiesą sakant,
ketinu rašyti visą gyvenimą – tikiu,
kad šis romanas man tik pirmas žings
nis iš daugelio. Iš kai kurių reakcijų
dabar suprantu, kad Medžiojant tėvą
eksperimentas gal ir ne visai pavyko,
akivaizdu, kad yra dalykų, kuriuos tu
rėsiu išmokti, bet man tai buvo įdomus
eksperimentas – aš išpildžiau savo su
manymą ir tikiuosi, kad užteks drąsos
taip daryti ir toliau.
!
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Ko popiežius nepasakė?
Julius Montvydas

Lapkričio pradžioje paskelbta Vati
kano valstybės sekretoriato ataskaita
apie prieš dvejus metus kardinolystės
netekusio ir greit po to iš kunigų paša
linto Theodore’o McCarricko bylą at
skleidė to nešlovingo atvejo užkulisius
ir sukėlė smarkią informacinę audrą,
kurios neigiamais herojais, be paties
McCarricko, tam tikra prasme tapo su
jo karjera susiję aukšti Katalikų Baž
nyčios hierarchai, tokie kaip tuome
tinis Vatikano valstybės sekretorius,
nuncijai JAV ir visų pirma buvęs Jono
Pauliaus II sekretorius Stanisławas
Dziwiszas. Šešėlis krito ir ant paties
šventojo Jono Pauliaus II, kuris, nors
jau netvirtai, bet vis dar stovėdamas
prie Bažnyčios vairo, leidosi įtikina
mas McCarricko nekaltumu ir paskyrė
jį Vašingtono arkivyskupu ir kardino
lu. Narpliojant ilgos ataskaitos gijas,
reikėtų matyti ir kitą netiesiogiai jos
parodytą svarbų dalyką – kaip labai
per pastaruosius dešimtmečius pasi
keitė tiek pačios Bažnyčios laikysena
kunigijos seksualinių nusikaltimų
atžvilgiu, tiek bažnytinės ir pilieti
nės bendruomenės jautrumas šioms
problemoms, jų recepcija. Žinoma, ir
kunigų pedofilija, ir seksualinis prie
kabiavimas, ir homoseksualizmas
kaip protekcijų užsitikrinimo ir karje
ros priemonė yra ir visada buvo jokio
pateisinimo neturintis blogis. Tačiau
dabar pagaliau jau aiškiai sakoma,
kad institucijos reputacija nėra svar
besnė už teisingumą ir nukentėjusiojo
skausmą. Baigia galutinai išgaruoti ir
Bažnyčios pretenzija turėti tam tikrą
teisinį imunitetą, net ir kriminalinius
nusikaltimus spręsti savarankiškai,
vien kanonų teisės sferoje, slepiant
nuo prokuratūros ir visuomenės.
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Šiandien, su mūsų dienų jautrumu,
gali būti koktu skaityti ataskaitoje pa
viešintus samprotavimus kardinolų ir
vyskupų, kuriems labiau už viską rūpi
išvengti skandalo ir jie net nekelia
klausimo, ar buvo išklausyti galimai
nukentėję asmenys. Tačiau reikia at
siminti ir bendrą kontekstą, kuriame
tie samprotavimai buvo išsakyti, ir
tai, kad anas kontekstas – jau praei
tis. Per pastaruosius du dešimtmečius
įvyko lūžis, svorio centrą perkėlęs nuo
rūpinimosi institucijos prestižu į nuo
širdesnį rūpinimąsi sielų išganymu,

Jevgenijaus Afinejevskio filmo Francesco
plakatas. 2020

pirmiausia tais, kurie yra tikrosios šių
nusikaltimų aukos. Pagaliau ir visas
visuomenės gyvenimas evoliucionavo
didesnio jautrumo žmogaus teisėms ir
asmens orumui linkme. Mūsų dabartį
ir tuos dar palyginti nesenus laikus
jau skiria gana didelis „hermeneutinis

atstumas“. Reikia tai atsiminti, kai
šiandien imamės vertinti kelių dešimt
mečių senumo veiksmus ir žodžius.
McCarricko bylos paviešinimas pa
liko neatsakytą kitą kiek anksčiau la
bai karštai diskutuotą klausimą: ką iš
tiesų reiškia popiežiaus Pranciškaus
žodžiai apie homoseksualių porų sugy
venimą, ištarti spalio 21 d. Romos kino
festivalyje pristatytame Jevgenijaus
Afinejevskio filme Francesco?
„Homoseksualūs asmenys turi teisę
būti šeimoje. Jie yra Dievo vaikai, turi
teisę į šeimą. Nieko negalima išmesti iš
šeimos ar dėl to padaryti gyvenimą ne
pakeliamą. Sprendimas galėtų būti ci
vilinės partnerystės įstatymas. Jie turi
teisę į teisinę apsaugą. Aš tai gyniau.“
Vieniems šios kelios filme popiežiaus
ištartos frazės – tai pritarimas gėjų
santuokoms, nepaprastai drąsūs, se
niai laukti nuo pasaulio atsiliekančios
Bažnyčios vadovo žodžiai, kitiems – tai
akivaizdi erezija, niekaip nesuderina
ma su Bažnyčios mokymu. Bandyta
ir nuosaikiau interpretuoti šią filmo
ištrauką, katalikų žiniasklaida ir vys
kupai bandė surasti kiek įmanoma
neutralesnę popiežiui priskiriamo pa
sisakymo interpretaciją. Kai kas netgi
ėmėsi nagrinėti atskirų ispaniškai po
piežiaus ištartų žodžių prasmės niu
ansus ir bandė įžvelgti skirtumą tarp
to, kas pasakyta, ir to, ką galbūt norė
ta pasakyti. Tuoj pat buvo atkreiptas
dėmesys ir į gana keistą faktą, kad į
popiežiaus žodžių sukeltą audrą nie
kaip nereaguoja Vatikanas – nei at
stovo spaudai tarnyba, nei Valstybės
sekretoriatas, nei už popiežiaus moky
mo sklaidą atsakingas komunikacijos
departamentas.
Labai greit paaiškėjo, kad popie
žiaus žodžiai Afinejevskio filme yra
manipuliacijos rezultatas – iškirpti ir
savaip sumontuoti fragmentai inter
viu, kurį popiežius Pranciškus prieš
pusantrų metų davė Vatikane akre
dituotai Meksikos televizijos kanalo
„Televisa“ korespondentei Valentinai
Alazraki. Pirmieji trys sakiniai paim
ti iš popiežiaus atsakymo į klausimą,
ką daryti tėvams, kai jų vaikas ima
save identifikuoti kaip homoseksualų
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asmenį. Originaliame popiežiaus in
terviu kontekste šeima – tai ne gėjų
pora, bet tėvai, kurie klausia patari
mo, kaip ugdyti homoseksualios lyti
nės orientacijos vaiką. Akivaizdu, kad
ir kiti trys trumpi sakiniai – tai irgi to
paties įrašo ištrauka, tačiau Meksikos
televizijos transliuotame interviu su
popiežiumi nėra žodžių apie partne
rystę ir gėjų sugyventinių teisinę ap
saugą. Greičiausiai arba pati Alazraki
atsisakė šios interviu dalies, arba ji
buvo pašalinta interviu autorizavimo
Vatikane metu. Į viešai paskelbtą in
terviu nepatekęs klausimas buvo susi
jęs su 2009 m. Argentinos parlamente
vykusiais debatais dėl tos pačios lyties
asmenų santuokų. Komentuodamas
savo poziciją tuo metu, kai dar buvo
Buenos Airių arkivyskupas, popiežius
žurnalistei atsakė, kad „neadekvatu
kalbėti apie homoseksualų santuo
ką“ ir pridūrė tuos kitus tris sakinius
(„Sprendimas galėtų būti civilinės
partnerystės įstatymas. Jie turi teisę į
teisinę apsaugą. Aš tai gyniau“), kurie
nepateko į galutinį Meksikos televizi
jos interviu variantą, bet pateko į Afi
nejevskio filmą.
Atrodytų, viskas aišku – akivaizdi
manipuliacija. O vis dėlto Vatikanas
tylėjo, niekaip oficialiai nereagavo,
nieko nepaaiškino. Buvo imtasi tik
vieno neviešo bandymo: į spaudą nute
kėjo Valstybės sekretoriato instrukcija
nuncijams, kurių buvo prašoma nura
minti vyskupus, paaiškinti jiems, kad
popiežiaus žodžiai buvo išimti iš kon
teksto ir kad nėra jokio pagrindo kal
bėti apie doktrinos santuokos ir homo
seksualių santykių klausimais kaitą.

Jevgenijus Afinejevskis išgarsėjo
dokumentiniais filmais apie karą Si
rijoje ir ypač 2016 m. juosta Winter on
Fire apie Ukrainą, tad natūralu, kad
Vatikano komunikacijos departamen
tui turėjo būti labai patraukli bendra
darbiavimo su juo perspektyva. Verta
prisiminti kitą bendradarbiavimo pa
vyzdį – 2018 m. Wimo Wenderso filmą
Pope Francis: A Man of His Word. Kai
kas jau post factum bandė kaltinti ko
munikacijos departamento vadovus,
kad šį kartą sutiko bendradarbiauti su
režisieriumi – homoseksualizmo pro
paguotoju. Tačiau tai ne itin tvirtas
argumentas, nes vienintelis Afinejevs
kio filmas, kuriame keliamas homo
seksualizmo klausimas, – tai 2009 m.
komedija Oy Vey! My Son Is Gay!!
apie sūnų gėjų užauginusios Amerikos
žydų šeimos peripetijas. Po sėkmingo
bendradarbiavimo su Wendersu patir
ties, Vatikane labai geranoriškai buvo
priimtas ir Afinejevskis, leista jam dis
ponuoti video dokumentikos archyvu,
kuriame buvo ir Meksikos televizijai
popiežiaus duoto interviu įrašas (vi
sus popiežiaus interviu įrašo Vatikano
kameros). Pasitikėjimo ir bičiuliškos
atmosferos viršūnė buvo popiežiaus
audiencija Afinejevskiui spalio 21 d. –
filmo projekcijos Romos festivalyje
dienos rytą. Tą dieną režisieriui su
kako 48 metai. Instagram tinkle jis
pasidalijo nuotrauka, kurioje pats
popiežius, kitiems dalyviams džiugiai
plojant, jam įteikia gimtadienio tor
tą. Tad galima tik įsivaizduoti popie
žiaus aplinkos žmonių pasimetimą ir
suglumimą, kai jau tos pačios dienos
popietę, po filmo peržiūros festivalyje,

pradėjo sklisti sensacingos žinios, esą
popiežius pritariąs gėjų santuokoms.
Beje, dar prieš Romos festivalį filmas
Francesco buvo apdovanotas Italijoje
prieš keletą metų įsteigta Kinéo Movie for Humanity Award premija. Jos
įteikimas buvo numatytas Vatikano
soduose rytojaus dieną po premjeros.
Premija, kaip planuota, buvo įteikta,
bet apie įteikimo ceremoniją nepraneš
ta nė žodžio.
Nebuvus oficialaus paaiškinimo, ga
lima tik spėlioti, kad tylos priežastis
buvo apmaudas ir nusivylimas, kurį
teko patirti žmonėms, nepaisant gerų
norų įsivėlusiems į situaciją, kuri stai
ga tapo nebevaldoma. Juk nebuvo
įmanoma kaltinti bloga valia tik reži
sieriaus (jei iš tiesų būta blogos valios),
nepripažįstant savo atsakomybės dėl
popiežiaus įvėlimo į dviprasmišką si
tuaciją. Norėta, kad būtų geriau, o iš
ėjo... kaip išėjo. Tad nuspręsta visą
nejaukumą užgniaužti tylėjimu.
Kas lig šiol pasakyta, neatsako į
pagrindinį klausimą – į didžiausią šio
atvejo sukeltą abejonę, tapusią kone
kaltinimu, kad Pranciškus norįs keisti
Bažnyčios mokymą. Šį kartą nesulau
kę oficialaus paaiškinimo, galime pri
siminti kitą atvejį, kai popiežiui buvo
užduotas panašus klausimas. 2013 m.
liepos 28 d. Pranciškui grįžtant iš pir
mosios apaštališkosios kelionės, iš Rio
de Žaneiro į Romą skrendančiame lėk
tuve jo, be kita ko, buvo paklausta, ką
jis mano ir apie tos pačios lyties asme
nų santuokas, kokia jo pozicija. „Kokia
pozicija? Tokia, kaip Bažnyčios. Juk
esu Bažnyčios sūnus“, – atsakė Šven
tasis Tėvas.
!
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Vatikano Apaštalinis archyvas,
popiežius Pijus XII ir Šoa
Saschą Hinkelį ir Elisabeth-Marie Richter
kalbina Arūnas Streikus

Praėjusių metų kovo pradžioje Šv. Tė
vas Pranciškus pagarsino ilgai lauktą
sprendimą atverti tyrėjams popiežiaus
Pijaus XII pontifikato (1939–1958)
archyvinius fondus. Šiuo aktu Pran
ciškus drąsiai nesilaikė tradicijos rai
dės, pagal kurią kiekvieno pontifikato
archyvinis palikimas atidaromas tik
praėjus 70 metų nuo pontifiko mirties.
Tokį žingsnį lėmė ne tik didžiulis is
torikų bendruomenės ir žiniasklaidos
susidomėjimas kontroversiškai verti
nama Pijaus XII laikysena Antrojo pa
saulinio karo metais, bet ir nuoseklus
Pranciškaus siekis keisti viešumoje
dar labai paplitusį Bažnyčios užda
rumo įvaizdį. Nuoseklumo įrodymu
galima laikyti praėjusių metų spalio
22 d. paskelbtą Mottu proprio, kuriuo
buvo pakeistas pagrindinės Romos ku
rijos archyvinių dokumentų saugyk
los pavadinimas. Nuo tada ji vadinasi
nebe Vatikano Slaptuoju, o Vatikano
Apaštaliniu archyvu. Tyrėjų, norinčių
susipažinti su Pijaus XII laikų Šv. Sos
to dokumentais, registracija į archyvo
skaityklą prasidėjo likus pusmečiui iki
2020 m. kovo 2 d. anonsuoto fondo ati
darymo. Tarp spėjusių užsiregistruoti
pirmajai dienai buvo Miunsterio uni
versiteto Bažnyčios istorijos katedros
tyrėjų grupė, vadovaujama žymaus
vokiečių Bažnyčios istoriko prof. Hu
berto Wolfo (jo straipsnis „Galvos ir
1
Nuo 1938 m. dirbo Bažnyčios Nepaprastųjų reikalų kongregacijoje, 1954–1967 m.
buvo valstybės sekretoriaus pavaduotojas. Tapęs kardinolu, nuo 1967 m. vadovavo Šv. Sosto ekonominių reikalų prefektūrai ir buvo Romos vyskupijos generalinis vikaras.
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kūno dalių reforma“ publikuotas NŽ-A
2015 m. nr. 4). Du šios komandos da
lyvius – dr. Saschą Hinkelį ir dr. Elisabeth-Marie Richter – apie jų vykdo
mus tyrimus, pirmuosius atradimus ir
darbo archyve ypatumus pandemijos
sąlygomis kalbino Arūnas Streikus.
Kiek žinau, judu esate pagrindiniai
tyrimo projekto „Pijus XII ir žydai
(1939–1958)“ dalyviai. Taigi pirmiausia norėčiau pasiteirauti apie svarbiausius šio tyrimo tikslus. Kokie yra patys
aktualiausi klausimai, atsakymus į
kuriuos tikitės rasti peržiūrėję dokumentus, nuo 2020 m. kovo jau prieinamus tyrėjams Vatikano archyvuose?
Sascha Hinkel: Pirmiausia norėtume
padėkoti Alfriedo Kruppo von Bohle
no ir Halbacho fondui, kurio paramos
dėka galime dvejus metus vykdyti ty
rimus Vatikano archyvuose. Projektas,
kuriam vadovauja Bažnyčios istorikas
iš Miunsterio prof. Hubertas Wolfas,
kelia keletą klausimų. Pirmasis klau
simų kompleksas susijęs su popiežiaus
tylėjimu apie Šoa iki 1945 m. Kada ir
ką Pijus XII žinojo apie Šoa ir ar jis
tikėjo ta informacija? Kodėl popiežius
vienareikšmiškai nepasmerkė žydų
genocido? Ar turi kokį nors pagrindą
priekaištai, kad Pijus XII savo viešuo
se pasisakymuose niekada nevartojo
žodžio „žydai“, nes buvo antisemitas ir
germanofilas? O gal būta svarių moty
vų viešai nesakyti to, ką jis iš tikrųjų
būtų turėjęs pasakyti? Ar popiežius
„žydiško bolševizmo“ pavojų laikė di
desniu negu nacionalsocializmas?

Elisabeth-Marie Richter: Antrasis
klausimų blokas apima santykį su Šoa
po 1945 m. Kodėl Šv. Sostas padėjo
karo nusikaltėliams ir nacionalsocia
listų vadeivoms, tokiems kaip Adolfas
Eichmannas, pabėgti į Pietų Ameriką
per vadinamąsias „žiurkių linijas“?
Kodėl Pijus XII ir po 1945 m. aiškiai
neišsakė negatyvaus Šoa vertinimo,
kai argumentas, jog tokiu būdu neno
rėta pabloginti žydų padėties, jau ne
begaliojo? Galiausiai kodėl popiežius
nepripažino 1948 m. įkurtos Izraelio
valstybės? Taigi mes turime nemažai
klausimų.
Dar XX a. aštuntame dešimtmetyje,
reaguojant į aštrią diskusiją dėl Pijaus
XII vaidmens Šoa kontekste, Šv. Sosto
iniciatyva buvo išleistas daugiatomis
dokumentų rinkinys Actes et Docu
ments du Saint-Siège relatifs à la pério
de de la Seconde Guerre Mondiale. Ar
po pirmo prisilietimo prie neseniai
atvertų archyvinių šaltinių Vatikano
Apaštaliniame archyve jūs galėtumėte
teigti, kad ši publikacija buvo labai selektyvi ar kad joje nėra kažkokių svarbių dokumentų, atspindinčių Šv. Sosto
santykį su Šoa Europoje?
Elisabeth-Marie Richter: Nepaisant
to, kad Actes et Documents sudaro
vienuolika tomų, juose nėra aprėptas
visas labai platus Šv. Sosto veiklos
1939–1945 m. spektras. Kaip ir pa
saulietinių valstybių užsienio politi
kos dokumentų publikacijos, šis lei
dinys negalėjo būti visiškai išsamus,
tą pripažįsta ir jo gynėjai. Redaktoriai
akivaizdžiai norėjo reprezentuoti patį
aukščiausią Vatikano hierarchijos lyg
menį, t. y. korepondenciją tarp Romos
kurijos ir Vatikano diplomatų – apaš
talinių nuncijų ir delegatų, daugiausia
Europoje ir JAV. Tokia prieiga turėjo
dvi pasekmes. Visų pirma, į rinkinį pa
teko toli gražu ne visi dokumentai, ku
rie mums galėtų padėti rekonstruoti
sprendimų priėmimo procesus kurijos
viduje. Pavyzdžiui, į publikaciją tur
būt sąmoningai buvo neįtraukta labai
svarbi Valstybės sekretoriato bendra
darbio Angelo Dell’Acqua1 atmintinė,
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nors leidinio sudarytojai ją tikrai tu
rėjo rankose. Joje Dell’Acqua 1942 m.
spalį svarstė, ar Šv. Sostas turi pati
kimos informacijos apie sistemingas
žydų žudynes Rytų Europoje, kuri
patvirtintų JAV prezidento Franklino
D. Roosevelto pateiktas aktualias ži
nias šiuo klausimu. Dell‘Acqua pažy
mėjo, kad būtina šią iš žydiškų šalti
nių ateinančią informaciją patikrinti
„dėl jos tikroviškumo, nes žydai taip
pat yra linkę perdėti...“ Turint galvo
je šimtus tūkstančių nužudytų žydų
tautybės asmenų, Dell‘Acqua paste
bėjimas, kad žydai neva yra bendrai
linkę perdėti dalykus, mūsų akimis,
yra antisemitiškas, todėl Actes et Documents sudarytojai tikslingai doku
mento nepublikavo.
Sascha Hinkel: Tačiau leidinio suda
rymo koncepcija turėjo ir daugiau pa
darinių. Vatikano dokumentų rinkiny
je beveik visiškai nėra atspindėta žydų
aukų perspektyva. Nesuskaičiuojami

savo tragiškus likimus ir prašo popie
žių pagalbos. Dažnu atveju šie iš visos
Europos atėję raštai yra paskutiniai
arba vieninteliai mus pasiekę vėliau
nacionalsocialistų nužudytų žmonių
egodokumentai. Daugelio tūkstančių
vienetinių atvejų pagrindu galima
nustatyti, kaip pagalba buvo (ne)or
ganizuojama įvairiuose katalikiškos
hierarchijos lygmenyse: popiežiaus,
Romos kurijos, vyskupų, kunigų ir vie
nuolių, pasauliečių.
Elisabeth-Marie Richter: Pagaliau
nereikia pamiršti, kad leidinio Actes
et Documents sudarytojai lankėsi ne
visuose archyvuose. Pavyzdžiui, jie ne
žiūrėjo Tikėjimo mokslo kongregacijos
archyvo, kuriame saugomi tuometinės
Šventosios Oficijos dokumentai. Čia
mūsų laukia visiškai neatrastos žemės.
Ar galėtumėt pasakyti, kad jau per
pirmuosius apsilankymus Vatikano
archyvuose radote tam tikros medžia-

Vokiečių tyrėjų grupė prie Vatikano Apaštalinio archyvo įėjimo: pirmas iš kairės
prof. Hubertas Wolfas, trečia iš kairės dr. Elisabeth-Marie Richter, ketvirtas iš kairės
dr. Sascha Hinkelis. 2020-03-02

prašymai, kuriuos tikintys žydai ir va
dinamieji ne arijų kilmės katalikai ar
žydai konvertitai adresavo Šv. Sostui
ir kuriuos Vatikano diplomatai siuntė
į Romą, nesulaukė dėmesio. Vatika
no archyvuose guli tūkstančiai tokių
prašymų, kuriuose žmonės apibūdina
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gos, galinčios keisti istoriografijoje dominuojančius teiginius šia tema. Ar,
pavyzdžiui, esama duomenų, kurie
kvestionuotų argumentus tų, kurie mėgina paaiškinti „Pijaus XII tylėjimą“
jo įsitikinimu, kad taip bus išvengta
didesnio blogio?

Elisabeth-Marie Richter: Kovo mė
nesį Vatikano archyvai buvo atidaryti
tik vieną savaitę ir po to dėl pandemi
jos buvo uždaryti. Rugsėjį jie vėl atvėrė
savo duris, tačiau, žinoma, su aiškiais
darbo laiko ir tyrinėtojų skaičiaus ap
ribojimais. Remiantis palyginti mažu
kiekiu dokumentų, kuriuos mes turėjo
me galimybę peržiūrėti, būtų per anksti
daryti apibendrinančias išvadas. Mūsų
dar laukia milijonai lapų, kuriuos rei
kės nuodugniai išstudijuoti ir įvertinti.
Su šia užduotimi mokslo bendruome
nė dorosis visą ateinantį dešimtmetį.
Istorikai ir publicistai, kritiškai ver
tinantys Pijaus XII vaidmenį karo
metu, teigia, kad popiežius germanofilija užsikrėtė dirbdamas popiežiaus
nuncijumi Vokietijoje. Kiek stipri iš
tikrųjų buvo Vokietijos Katalikų Bažnyčios vadovų įtaka Šv. Sosto politikai
nacių režimo atžvilgiu?
Sascha Hinkel: Mes labai gerai pa
žįstame Pijų XII iš to laiko, kai jis dar
pasaulietine Eugenio Pacelli pavarde
dirbo nuncijumi Vokietijoje, nes rengė
me virtualią jo 1917–1929 m. pareng
tų pranešimų publikaciją, kuri visiems
laisvai pasiekiama portale www.pacelli-edition.de. Pacelli išties vertino to
kias vokiškas savybes kaip punktualu
mas ir stropumas. Jis mėgo katalikišką
Bavariją, tuo tarpu protestantiško Ber
lyno ir Prūsijos atžvilgiu buvo žymiai
santūresnis. Mes taip pat žinome, kad
Pacelli nuo 1930 m. iki savo išrinkimo
popiežiumi 1939 m., būdamas kardino
lu valstybės sekretoriumi, pats tvarkė
su Vokietija susijusius reikalus. Gali
ma daryti prielaidą, kad ir savo pon
tifikato metais tokia praktika toliau
buvo tęsiama. Būsimas popiežius už
mezgė glaudžius, pasitikėjimu grįstus
santykius visų pirma su Miuncheno
arkivyskupu, kardinolu Michaeliu von
Faulhaberiu, taip pat su iš Bavarijos
kilusiu Berlyno vyskupu Konradu von
Preysingu, kurį Pacelli pats parinko
vyskupo tarnystei. Abu pastarieji dva
sininkai karo metais irgi palaikė tie
sioginį ryšį su popiežiumi, ir tai leido
jam disponuoti informacija iš pirmų
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rankų. Ateinančiomis savaitėmis mes
stengsimės Vatikano archyvuose rasti
nuorodų, pavyzdžiui, vidiniam naudo
jimui skirtų pažymų, kurios padėtų at
sakyti į klausimą, kokį poveikį ši infor
macija turėjo Pijaus XII sprendimams.
Galima manyti, kad Antrojo pasaulinio karo metais apaštalinė nunciatūra
Berlyne, kurioje tuo metu dirbo prel. Cesare Orsenigo, buvo itin svarbi komunikacinės grandies jungtis tarp Romos ir
vokiečių okupuotos Rytų Europos, kur
iš esmės ir vyko pagrindinis Šoa tragedijos veiksmas. Ar toks teiginys yra
teisingas?Jeigu taip, tai kiek Šv. Sostas
buvo informuotas apie tikrąją padėtį
Trečiojo reicho okupuotose rytų teritorijose ir kas buvo pagrindiniai jo informatoriai: vyskupai, kunigai ar pasauliečiai?
Elisabeth-Marie Richter: Prielaida,
kad nuncijus Berlyne Orsenigo buvo
svarbi jungiamoji grandis komunikaci
jai tarp Rytų Europos ir Šv. Sosto, atro
do tikėtina. Vis dėlto nunciatūra Berly
ne per bombardavimą 1943 m. lapkričio
22–23 d. buvo sugriauta, o su ja buvo
sunaikinti Orsenigo dokumentai, todėl

sia visą šią informaciją identifikuoti,
kad žinotume, ką ir kada Šv. Sostas
ir popiežius galėjo žinoti. Antru žings
niu mes turime išsiaiškinti – tą aiškiai
rodo anksčiau minėta Dell’Acqua’os at
mintinė – ar ir nuo kada ši informacija
Romos kurijoje buvo laikoma patikima.
Karo tarp nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos išvakarėse Šv. Sostas
atsisakė viešai paremti „šventą karą“
prieš bedievišką komunizmą. Vis dėlto
kartais daroma prielaida, kad Vatikanas dėl savo aistringos antikomunistinės nuostatos buvo linkęs ignoruoti nacių nusikaltimus tam, kad nepakenktų
jų kovai prieš Sovietų Sąjungą. Ar remiantis jau nagrinėtais dokumentais
įmanoma nustatyti, kiek svarbūs buvo
Šv. Sosto santykiai su Sovietų Sąjunga
kaip popiežiaus veiksmų faktorius?
Sascha Hinkel: Deja, dokumentų šia
tema mes dar nežiūrėjome, todėl netu
riu nuomonės šiuo klausimu.
Ar jums pavyko rasti naujos archyvinės medžiagos, kuri padėtų geriau
atskleisti Vatikano vaidmenį padedant

Vokiečių tyrėjų pavardės Vatikano Apaštalinio archyvo registracijų žurnale.
2020-03-02. Saschos Hinkelio nuotrauka

šiuo atveju galime remtis tik Romą pa
siekusiais nuncijaus pranešimais. Be
to, nereikėtų nuvertinti ir kitų oficia
lios diplomatinės komunikacijos kelių,
pavyzdžiui, per nunciatūras Šveicari
joje ar Rumunijoje arba per diplomati
nius atstovus prie Šv. Sosto, kaip antai
Lenkijos ar JAV. Greta to įvairūs Rytų
Europos vyskupų, kunigų ir pasaulie
čių pranešimai Romą pasiekdavo skir
tingais keliais. Dabar reikia pirmiau
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karo nusikaltėliams ir jų bendradarbiams išvengti atsakomybės pokario
laikotarpiu?
Elisabeth-Marie Richter: Tai labai
svarbus klausimas, tačiau atsakymas
į jį yra labai sudėtingas ir reikalauja
daug laiko. Mat iškart po karo vyko
milžiniška migracija įvairiomis kryp
timis, ir ne visos jos yra gerai doku
mentuotos. Sunku patikėti, kad nacių

nusikaltėliai keliavo savo tikromis pa
vardėmis ir jos taip paprastai ims ir
išlįs dokumentuose. Labiau tikėtina,
kad tiek bėgantys nuo atsakomybės
karo nusikaltėliai, tiek jų bažnytiniai
„gelbėtojai“ vengė palikti bet kokius
rašytinius pėdsakus. Todėl kol kas la
bai sunku pasakyti, ar mums pavyks
šia tema rasti reikšmingų dokumentų.
Bet kokiu atveju, reikės tikrinti kiek
vieną mažiausią pėdsaką tam, kad at
kastume bent kokią netikrą pavardę.
Kokie jūsų pirmieji įspūdžiai dirbant Vatikano archyvuose po to, kai jie
buvo atverti tyrėjams, norintiems susipažinti su Pijaus XII pontifikato laikų
dokumentais? Ar susidomėjimas tikrai
didelis? Galbūt žinote ir apie kitas šio
teminio lauko tyrimų iniciatyvas?
Sascha Hinkel: Susidomėjimas Pi
jaus XII pontifikato tyrimais iš tikrųjų
milžiniškas, ir ne vien tarp tyrėjų – is
torikų, teologų, politologų. Tuo labai
domisi plačioji publika ir spauda. Greta
aktualiausių klausimų apie Antrąjį pa
saulinį karą, Holokaustą ir „Pijaus XII
tylėjimą“ yra daug kitų teminių laukų,
susijusių su ilgu šio popiežiaus pon
tifikatu. Deja, dėl koronaviruso pan
demijos daugelis tyrėjų dar neturėjo
galimybės susipažinti su dokumentais.
Prieš įvedant karantiną, mes turėjome
galimybę kovo pradžioje padirbėti bent
savaitę, tuo tarpu, pavyzdžiui, tyrėjai
iš Izraelio iš viso negalėjo įvažiuoti į
šalį. Ir kadangi nuo tada vienu metu
archyve gali dirbti gerokai mažesnis
tyrėjų skaičius (pavyzdžiui, Vatikano
Apaštaliniame archyve iš 80 darbo vie
tų gali būti užimtos tik 25), gali sutikti
žymiai mažiau koleg(i)ų nei įprastai.
Vieną kitą pažįstamą veidą, daugiau
sia iš Italijos ir Prancūzijos, vis dėlto
galėjai pamatyti jau ir dabar. Tyrėjas
iš JAV Davidas Kertzeris, kaip ir mūsų
tyrėjų grupė, jau šį tą iš naujai atvertų
fondų paviešino. Tikimės, kad 2021 m.
pavasarį jau bus įmanoma surengti
šiems metams suplanuotus seminarus
ir konferencijas, per kurias bus galima
supažindinti akademinę bendruomenę
su pirmaisiais tyrimų rezultatais. !
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In memoriam
Jonathan Sacks (1948–2020)
Donatas Puslys

vojus žodžio laisvei, švietimo sistemos
Paskaitoje „Nauja laisvės samprata“
krizę, pilietinės visuomenės atomizaci
rabinas lordas Jonathanas Sacksas
ją ir pilietinių asociacijų nykimą, bet ir
teigė, kad Abraomo religija išvaduo
siūlė sprendimus. Net ir kalbėdamas
ja žmones iš graikiškosios tragedijos
apie didžiausius skaudulius, jis visa
gniaužtų, kur žmogus tėra jo likimą
da ieškojo vilties. Knygoje Moralė jis
lemiančių jėgų instrumentas. Ra
binas tvirtino, kad judėjai, nors
savo istorijoje ir patyrę gausybę
sudėtingų išbandymų, hebrajų
kalboje neturi atitikmens grai
kiškai tragedijos sąvokai, ir taip
yra todėl, kad žydai netiki aklu,
neišvengiamu ir nepermaldau
jamu likimu. Abraomo religija
yra laisvės ir kartu atsakomybės
prieš Dievą ir savo artimą religija.
Graikų orakulas, pranašaudamas
ateitį kalba apie neišvengiamybę.
Orakulas pralaimi, jei jo progno
zė šauna pro šalį. Tuo tarpu Bib
lijos pranašai, žvelgdami į ateitį,
kalba ne apie neišvengiamybę,
o perspėja dėl to, kas gali nutikti,
jei nepasikeisime. Pranašas pra
Jonathan Sacks. Iš rabbisacks.org
laimi, jei jo perspėjimas išsipildo.
aprašė savo apsilankymą pas gydyto
Šie buvusio Jungtinės Karalystės ir
ją, kuris paliepė rabinui bėgti bėgimo
Sandraugos šalių vyriausiojo rabino žo
takeliu. Tuomet Sacksas paklausęs, ar
džiai puikiai apibūdina jį patį. Tokiose
gydytojas nori išmatuoti bėgimo ats
knygose kaip Namai, kuriuos statome
tumą, ar greitį. Šis atsakęs, kad nei
kartu: Atkuriant visuomenę, Pagydyti
viena, nei kita – gydytojas nori išma
suskilusį pasaulį, Vilties politika, Ne
tuoti, kaip greitai atsistato jo pulsas
Dievo vardu, Moralė: atkuriant bend
nulipus nuo bėgimo takelio. Tai, anot
rąjį gėrį susiskaldymo laikais (šiuo
rabino, galioja ir mūsų visuomenėms,
metu verčiama į lietuvių kalbą) jis
nes naivu tikėtis, kad jos išvengs prob
perspėjo apie didžiausius mūsų laikų
lemų, tačiau svarbu tai, kaip greitai
iššūkius. Jis ne tik analizavo religinį
sugebėsime atsistatyti po patirtų iš
fundamentalizmą ir smurtą, tapaty
bandymų ir ar išmoksime jų siunčia
bės politiką, kai prarandame gebėjimą
mas pamokas.
kalbėti apie tai, kas mus vienija kaip
Jonathanas Sacksas gimė 1948 m.
tautą, o vietoje buriamės į skirtingas,
Londone. Buvo vyriausias iš keturių
tarpusavyje nesusijusias grupes, pa
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vaikų. Jo tėvas Louisas Sacksas, išei
vis iš Lenkijos, vertėsi audinių prekyba
mažoje Londono East Endo krautuvė
lėje, motina Libby Frumkin darbavosi
savo šeimos vyno versle. Prisiminda
mas ano meto žydų bendruomenę, jis
pasakojo, kad ji nebuvo turtinga mate
rialiai, bet pasižymėjo tvirtais sociali
niais ryšiais, kurie žmonėms užtikrino
ne tik materialinį saugumą, bet ir sau
gojo nuo vienatvės. Neabejotina, kad ši
vaikystės ir jaunystės patirtis, o ne tik
vėliau perskaitytos filosofinės įžvalgos,
formavo Jonathano Sackso suvokimą
apie pilietinės visuomenės ir jos bend
ruomenių bei grupių svarbą.
Knygoje Namai, kuriuos statome
kartu jis apgailestavo, kad šiandienės
Vakarų visuomenės vis labiau pri
mena viešbutį, kurio gyventojai
jaučiasi ne atsakingais piliečiais,
o reikalavimus aptarnaujančiam
personalui keliančiais vartotojais,
kurių niekas tarpusavyje nebe
sieja. Tokia viešbučio visuomenė,
anot jo, gali susitikti tik flash-mobuose, tačiau negeba suformuoti
nieko tvaresnio, taip pasmerkda
ma individus sunkiai ir vienišai
kovai už išlikimą. Pilietinės visuo
menės, kurioje piliečiai susitinka
kaip lygūs ir imasi bendrų inicia
tyvų, irimas lemia tai, kad moralės
privatizacija žengia koja kojon su
atsakomybės nacionalizacija. Ki
taip tariant, nykstant visuomenės
socialiniam audiniui, kurį įkūni
ja bendros moralinės normos, vis
daugiau atsakomybės – nuo socialinės
rūpybos iki vaikų švietimo, nuo ginčų
sprendimų iki tvarkos palaikymo –
perkeliama ant valstybės ir jos insti
tucijų pečių.
Rabinas akcentavo, kad graikų filo
sofijoje žmogus pirmiausia iškilo kaip
politinis gyvūnas, tuo tarpu judėjų
filosofijoje jis iškyla kaip socialinis
gyvūnas. Dėl to politiniam gyvūnui
svarbiausiu dalyku tampa socialinis
kontraktas, tuo tarpu socialiniam gy
vūnui – sandora. Socialinis kontraktas
įsteigia valstybę ir jos institucijas, tuo
tarpu sandora įsteigia visuomenę. „So
cialinis kontraktas kalba apie galią ir
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jos paskirstymą tam tikrame politinia
me lauke. Socialinė sandora apibrėžia
tai, kaip žmonės gyvena, nepaisant
skirtumų. Socialinio kontrakto esmė
yra valdžia. Socialinės sandoros esmė
slypi sugyvenime. Socialinis kont
raktas kalba apie įstatymus ir jų įgy
vendinimą. Socialinė sandora – apie
mums bendras vertybes“, – teigė Jo
nathanas Sacksas pridurdamas, kad
tik sandoros dėka mes galime susitikti
kaip lygūs, savo skirtybėmis bendrabū
vį praturtinantys visuomenės nariai,
o ne politiniai oponentai, siekiantys
įtvirtinti savo galią ar konkuruojantys
rinkoje dėl ribotų išteklių.
Svarbu priminti tai, kad prieš tapda
mas rabinu, Jonathanas Sacksas Kem
bridžo universitete studijavo moralės
filosofiją ir nė negalvojo apie religinį
pašaukimą. Situaciją pakeitė 1968 m. –
tuomet jam buvo dvidešimt – įvykusi
kelionė į JAV, kur, jo paties žodžiais,
įvyko gyvenimą perkeitę susitikimai
su rabinais Josephu Soloveitchiku ir
Menachemu Mendeliu Schneersonu.
Iš pirmojo jis teigė perėmęs nuostatą,
kad judaizmas gali ne tik gynybiškai
atlaikyti modernaus mąstymo iššū
kius, bet ir klestėti toje aplinkoje. Tuo
tarpu rabinas Schneersonas jį įkvėpė
dalintis judėjų tikėjimo pamokomis ir
vertybėmis su visa žmonija. Rabinas
užvertęs jį ne atsakymais ir parėdy
mais, ką daryti, bet klausimais apie
tai, kodėl Kembridže taip vangiai puo
selėjama žydų kultūra, kodėl tiek daug
jaunų žydų nusisuka nuo savo kultūri
nių ir religinių šaknų. Klausimų, o ne
atsakymų svarba išryškėja ir paties
Jonathano Sackso tekstuose. „Rabinas
Schneersonas paskatino prisiimti ly
derio atsakomybę. Tuo tarpu rabinas
Soloveichikas paskatino mąstyti“, –
apibendrino Jonathanas Sacksas,
1976 m. pats tapęs rabinu, o 1991 m. ir
Jungtinės Karalystės bei Sandraugos
šalių vyriausiuoju rabinu.
Turėdamas tiek filosofinį, tiek teo
loginį išsilavinimą, rabinas Jonatha
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nas Sacksas meistriškai gebėjo derinti
Biblijos analizę su sekuliariais filoso
finiais tekstais. Savo veikaluose jis iš
ryškino idėjų svarbą ir akcentavo, kad
filosofinės diskusijos nėra laiko švais
tymas, o priešingai – būtinas įrankis
siekiant užčiuopti mūsų problemas ir
ieškoti jų sprendimo būdų. Tai ypač
aiškiai atsiskleidžia knygoje Ne Dievo
vardu, kurioje analizuojamos religinio
smurto ir to, ką jis vadino altruistiniu
blogiu, daromu esant giliai įsitikinus
savo misijos šventumu ir reikalingu
mu, problemos. Rabinas pripažino,
kad tam tikrų sudėtingų religinių
tekstų interpretacijos gali atvesti prie
kraujo praliejimo. Tačiau jis ginčijosi
su tais, kurie siūlė spręsti problemą,
išstumiant religiją iš viešosios erdvės
ir taip viliantis, kad sekuliarizacija pa
mažu neutralizuos religijų potencialą.
Jis teigė, kad šiandienis pasaulis tik
įrodo, jog religija niekur nedingo, o kai
kur sugrįžta su trenksmu po kurį lai
ką trukusių nesėkmingų sekuliaraus
nacionalizmo eksperimentų. Jo įsiti
kinimu, tinkamas atsakas pavojingai
teologijai yra ne religijos išstūmimas,
o pastanga sugrįžti prie tų sudėtingų
tekstų ir pateikti kitokias jų interpre
tacijas, kaip savo laiku, kai Europą
draskė religiniai karai, darė kitaip
Bibliją perskaitę Baruchas Spinoza,
Johnas Miltonas, Johnas Locke’as ar
Thomas Hobbesas.
Kai 2016 m. kovą turėjau galimybę
aplankyti rabiną Jonathaną Sacksą
jo namuose Londone, jis ką tik buvo
apdovanotas prestižine Templetono
premija už religinių ir dvasinių ver
tybių sklaidą pasaulyje. Premija ra
binui buvo skirta už viešų diskusijų
praturtinimą religinėmis įžvalgomis,
kurios skatino tarpreliginį dialogą,
taikų skirtingų kultūrų sugyvenimą.
Iki jo šia premija buvo apdovanotos
tokios asmenybės kaip Motina Teresė,
Dalai Lama, filosofas Charlesas Tay
loras, fizikas ir matematikas Freema
nas Dysonas ir kt. Susitikimo metu

daugiausia kalbėjome apie religinio
ekstremizmo pavojus. Jonathanas
Sacksas akcentavo, kad monoteistinės
religijos didžiausių sunkumų akivaiz
doje skatindavo žmones internalizuoti
problemą, keliant klausimą, koks yra
mano vaidmuo, ką mes padarėme ne
taip ir kaip galėtume pakeisti situa
ciją. Jis ne kartą pabrėžė, kad juda
izmas yra ne susitaikymo su pasaulio
negerovėmis, o iššūkio joms religija.
Tam esą užtenka perskaityti Abraomo
ginčą su Dievu dėl Sodomos ir Gomoros
sunaikinimo. Deja, tiek monoteistinės
religijos, tiek šiandienė mūsų kultūra
neatsispiria pagundai eksternalizuo
ti problemą ir, užuot ieškojusios savo
atsakomybės, klausti, kas kaltas dėl
mūsų nelaimių. Toks dualizmas veda į
oponentų dehumanizavimą ir demoni
zavimą, skatina prisiimti aukos vaid
menį ir ryžtis altruistiniam blogiui,
leidžiančiam „žudyti gyvybės Dievo
vardu, neapkęsti meilės Dievo vardu
ir praktikuoti įvairiausius žiaurumus
atjautos Dievo vardu“. Šių tendencijų
akivaizdoje rabinas ne kartą ragino
pasaulio religinius lyderius ir mąstyto
jus burtis į kovą su fundamentalizmu
ir puoselėti dialogą, paremtą bendro
mis vertybėmis. Jis ragino priešintis
tam, ką vadino viena pavojingiausių
mūsų amžiaus tendencijų – politikos
religizacijai ir religijos politizacijai,
kai tikėjimas tampa ne bendruomenę
telkiančiu dalyku, o kultūrinių karų,
supriešinančios tapatybės politikos
įrankiu.
2005 m. už tarnystę bendruomenei
ir tarpreliginės tolerancijos skatinimą
karalienė Elžbieta II įšventino rabiną
Jonathaną Sacksą į riterius, 2009 m.
jis tapo Lordų rūmų nariu iki gyvos
galvos. Šių metų rudenį buvo praneš
ta, kad rabinas serga vėžiu. Dukart –
įkopęs į ketvirtą dešimtį ir perkopęs
penkiasdešimtmečio ribą – jis sugebėjo
šią ligą įveikti. Deja, ne šįkart. Rabi
nas Jonathanas Sacksas mirė lapkri
čio 7 d.
!
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Knygų aidai
Ar Rimanto Kmitos
Remyga – tęsinys?
Jurgita Žana Raškevičiūtė

Išniro laikas. Prakeiksmas būties,
Kad jį sujungti skirta man lemties!
Hamletas, Danijos princas
(vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas)

Rimanto Kmitos romaną Remyga turbūt galima titu
luoti labiausiai laukta metų knyga, jei tik toks titulas
būtų. Dar iki pasirodant knygai, žiniasklaidoje paskelb
tas ne vienas interviu apie romaną, o uždaresniuose
kultūriniuose ratuose knygos maketą turintieji moja
vo šiuo deficitu panosėje jos nekantriai laukiantiems.
Skaitytojų lūkesčiai, sprendžiant iš viešosios erdvės,
buvo akumuliuoti iki maksimumo ir tai, be jokios abe
jonės, susiję su neblėstančia pirmojo rašytojo romano
Pietinia kronikos (2016) šlove, kuri lydi, o gal jau net ir
persekioja šios knygos autorių.
Persekiojimas pirmiausia pasirodo bene dažniausiu
klausimu – ar Remyga – Pietinia kronikų tęsinys? Jei
ne, tai ar panaši? Atsiradusi po visuotinai skaitomo
bestselerio, antroji knyga neišvengiamai patenka į pir
mosios traukos orbitą ir bus suvokiama jas lyginant.
Iškart galima pasakyti, kad skaitytojai, laukiantys
Rimantas Kmita,
Remyga: Romanas,
Vilnius: Tyto alba,
2020, 288 p., 5000 egz.

Dailininkas Zigmantas Butautis
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„kažko tokio kaip kronikos“, turės arba keisti skaity
mo registrą, arba – nusivilti knyga. Ir man atrodo, kad
tai labai gerai, nes jei rašytojas, pajutęs, kad jo knyga
atitiko daugelio skaitytojų skonį, bando toliau taip ra
šyti, neretai (jokiu būdu, ne visada) iš kūrybos pereina
į gamybos sritį, t. y. daro tai, kas užsakyta, ko iš jo lau
kiama. Ko gero, įdomiausia sulaukti Pietinia kronikų
tęsinio bus kai niekas jo nebelauks.
Taigi kas knygas sieja? Trys esminiai komponentai:
autorius, romano veiksmo erdvė ir laikas, t. y. veiksmas
vyksta XX a. dešimtojo dešimtmečio Šiauliuose. Tačiau
čia nemaža dalis panašumų ir išsenka. Pirmiausia no
rėčiau pakalbėti apie laiko aspektą, kuris svarbus bent
dviem požiūriais: Kmitos kaip rašytojo kūrybinės bio
grafijos požiūriu ir dešimtojo dešimtmečio, neretai įvar
dijamo kaip „gariūnmetis“, aspektu. Pirmasis romanas
labai suaktyvino šio dešimtmečio refleksiją. Ir nors pa
sirodė panašų požiūrį į laiką, tik iš kitos socialinės pers
pektyvos, atskleidžianti Kęstučio Šapokos Pušis, kuri
juokėsi ir Virginijos Cibarauskės Malalietka, pateikusi
moteriškąjį savivokos variantą, būtent Kmitos romanas
diktavo dešimtmečio matymo būdą jo bendraamžiams
bei jaunesniems žmonėms (vyresnieji, išgyvenusieji
Nepriklausomybės atgavimą ir pirmąjį jos dešimtme
tį kaip suaugę taip lengvai iš naujo treningų neapsi
vilks) ir pasirodė lengvai perimamas, pamėgdžiojamas,
tinkamas tapatintis (vien šiaulietiškos šnektos elemen
tų skverbimasis į kalbą, tapęs tam tikru interpretaci
niu kodu). Kmitos personažas Kmita papasakojo apie
jauno žmogaus iš sovietinio miegamojo rajono brandą
šiuo laikotarpiu ir atskleidė ją kaip viltingą: trenin
guotas herojus galiausiai apsivilko golfą ir pasirinkęs
knygą iškeliavo į universitetą. Žaismingas, ironiškas
pasakotojo požiūris į dešimtąjį dešimtmetį uždėjo savo
tiškus suvokimo akinius, pro kuriuos žiūrint tapo sma
gu prisiminti šio laiko kasdienybę. Tai buvo gerai justi
MO parodoje „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“, kurią
turbūt galima laikyti vienu įdomiausių suaktyvėjusios
laikotarpio refleksijos rezultatų. Abu kartus vaikštant
po parodą ir stebint jos lankytojus, neapleido jausmas,
kad dešimtasis dešimtmetis jiems atrodo kaip laikas,
kur žmonės naudojosi juokingais telefonais ir kompiu
teriais (net jei tie žmonės yra jie patys), žiūrėjo keistus
serialus ir dėl kažkokių tik jiems patiems tesupranta
mų priežasčių dėliojo džinsus ant automobilių kapotų
ir trynėsi aplink nušiurusius kioskus. Tokiu būdu lai
kas tarsi nuskausminamas ir, užuot priartėjęs, staiga
nutolsta, o tų eksponatų kaip metonimijų nurodoma
sudėtinga, skausminga, pavojinga, daug kam tragiška
tikrovė – neprieinama. Aktyvus laiko priartinimas tapo
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staigiu jo nutolimu, o treningai susiėjimuose – žaismin
ga nostalgijos jaunystei išraiška.
Antra Kmitos knyga – radikalus posūkis, joje bando
ma užčiuopti tragiškąją laiko pusę, pasirinkus turbūt
vieną sudėtingiausių to laiko patirties formų – Afganis
tano kare buvusio lietuvio, Sąjūdžio laikotarpiu apsi
vilkusio „mento“ uniformą, patirtį. Man atrodo, kad čia
kaip rašytojas Kmita žengia svarbų žingsnį: tai perėji
mas iš autofikcijos į fikcijos lygmenį. Pietinia kronikų
veikėjo vardas tik tarimu skyrėsi nuo autoriaus, o au
torius knygos pristatymuose neretai žaisdavo savo vei
kėją, taip stiprindamas autobiografinio teksto efektą.
Tad būta ir dar vieno pavojaus, ištikusio ne vieną lietu
vių poetą (primiršusiems – Kmita yra išleidęs tris poe
zijos knygas): parašyti gerą autobiografinį romaną, bet
su antruoju ir tolesniais (nes sustoti neretai, pasirodo,
neįmanoma) demonstruoti negebėjimą pasakoti apie
kitus. Kmita nuo asmeninių istorijų sufikcinimo perei
na prie personažo kūrybos, kuris kuriančiojo atžvilgiu
yra visiškai kitas, t. y. jo patirtį reikia kažkokiu būdu
gauti. Ir čia ne mažiau svarbų vaidmenį vaidina mies
tas, kurio istorija ir kultūrinis landšaftas pasitarnauja
kaip svarbi veikėjo patirties medžiaga.
Nors Šiauliai – abiejų Kmitos romanų veiksmo erdvė,
tuo miesto raiškos romane panašumai turbūt ir baigia
si. Pietinia kronikose Šiaulių šnektos ir atskiros miesto
erdvės veiksnys paradoksaliu būdu veikė ne kaip ski
riantis skaitytojus į vietinius ir ne, bet kaip jungiantis.
Buvo surastas labai geras balansas tarp atskirumo, sa
vitumo ir bendrumo: kalba šiek tiek kita, bet supran
tama, miegamasis rajonas, kuriame bręsta herojus,
Šiaulių Pietinis, bet, antra vertus, toks pat rajonas su
panašiais jame gyvenančiam tenkančiais išbandymais
yra kiekviename Lietuvos mieste. Sovietinis miegama
sis Lietuvos rajonas tampa skaitytojus, iki šiol netu
rėjusius savo kultūrinio brandos naratyvo, jungiančiu
veiksniu. Bendramatiškumo, patirties artimumo efek
tas buvo itin stiprus ir, manytina, lėmė romano popu
liarumą, kadangi biografinio naratyvo apie žmones,
augančius daugiabučiuose, iki tol lietuvių literatūroje
nebuvo. Priešingai, miegamasis rajonas kaip gimtieji
namai mūsų kultūros erdvėje yra šiek tiek gėdingas,
o užaugę miegamuosiuose rajonuose diskusijose kultū
rinėje spaudoje neretai atsargiai įvardijami kaip grei
čiau namų neturintys nei juos turintys. Galvodama
apie Kmitos romaną vis prisimindavau viename Mar
celijaus Martinaičio tekste išreikštą gailestį jaunimui,
užaugusiam daugiabučiuose, vaikų darželiuose. O štai
Remygos Šiauliai skaitytojus greičiausiai suskirstys į
vietinius arba gerai pažįstančius miestą, ir tuos, ku
rie skaitydami turės pasidomėti Šiaulių simbolika. Na,
bent man teko.
Šiame romane yra dvi veikėjų grupės ir du erdvėlai
kiai: realistinis ir fantastinis. Realistinis pasaulis – Są
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jūdžio laikotarpio Šiauliai, kuriuose gyvena pagrindinis
veikėjas, neseniai iš Afganistano karo grįžęs, mylimą
moterį Sonatą vedęs „afgancas“ Remigijus Volkūnas,
kuris beveik visą laiką tyli, nes „jeigu pasakyčiau, kaip
ten iš tikrųjų buva, tai tie jo siaubiakai gryna kome
dija atrodytų“ (p. 13). Pradėjęs skaityti romaną grei
čiausiai ne vienas tikėsis, kad tai ir bus šio veikėjo pa
sakojimas, tačiau romane nėra vientiso pasakotojo ar
personažo balso. Apskritai nėra iki galo aišku, kas „at
sakingas“ už istoriją, kas visą šį fikcijos pasaulį kont
roliuoja. Susikuria paties iš savęs vykstančio veiksmo
efektas, kur veikėjai netgi konkuruoja dėl pasakojimo
galios ir demonstruoja disponuojantys kitiems nepriei
namomis žiniomis. Tuo Kmitos romanas itin priartėja
prie dramos. Pats Remyga negali kalbėti apie save ir
savęs suprasti, nes jis neturi atminties, jis yra žmogus,
kurio istoriją sunaikino sistema: „Bet Remyga geria ne
tabletes, o degtinę. Tada jam atrodo, kad ir jis siūbuoja
kartu su visais, kad jis toks kaip visi, tik jo atminties
arterija užsikimšus, jis tik jaučia, kaip istorija dabar
atgyja, visai šalia, visus kunigaikščius, žuvusius parti
zanus ir tremtinius žmonės jaučia beveik savo kūnais,
o jis neturi ko prisiminti, jis net nežino, ką galėtų prisi
minti apie savo tėvus, o be jų jis tėra mentas, kuris turi
stovėti tiesiai ir negali siūbuoti“ (p. 29). Remygos są
monės istorija atribota nuo visko, išskyrus santykį su
sistema: jis auga vaikų namuose, paskui dirba kombi
nate, patenka į Afganistaną, o grįžęs įsidarbina milici
ninku (vėliau pervadinamas policininku, bet visuome
nės sąmonė taip greitai nesikeičia). Taigi visa Remygos
gyvenimo istorija tarsi net ne asmeninė, tai sistemos
augintinis su „užsikimšusia atminties arterija“, kurį
galiausiai ištinka atminties infarktas. Net ir Afganis
tano patirtį jis ne artikuliuoja, bet junta kaip įsigėrusią
į kūną („iš Afganistano grįžo kokių dulkių prisikvėpa
vęs“) ir, užuot įsisąmoninęs, bando išvemti.
Tačiau Afganistano istorija visgi turi pasakotoją.
Tai, kas Remygai nutiko kare, pasakoja afganės mo
tinos dvasia Afsana, kurios balsas bene geriausiai at
skleidžia vidinę Remygos būseną. Afsana vienintelė
iš veikėjų supranta Remygą dėl juos siejančios bend
ros trauminės karo patirties, o visame tekste ji bene
labiausiai pretenduoja į visažinės pasakotojos pozici
ją, nors jos balsas primena ir antikinio choro funkciją:
„Vėl tas jausmas, ka kulka sava trajektorija suriš tave
su kitu žmogum, kuris krent, iškeliauj į kitą pasaulį ir
nor’ tave temptis, nes kulkas Remygai atroda kai ka
būtų an zilkas, o tu meti meškerę, i ne tu žuvį ištrau
ki, o tave žuvis nusitemp’ į tamsius vandenis“ (p. 173).
Kulkos ryšiu susietas su dvasia Afsana, t. y. karo trau
mos tempiamas gilyn, Remyga yra atskirtas nuo žmo
nių, šeimos, atskleidžiančios stereotipinį požiūrį į karą
kaip vyriškumo mokyklą, iš kurios žmogus turi grįžti
arba karste, arba ypač stiprus: „Vyriškuma mokyklą
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išėjęs, iš Afgana grįžęs. Užein – bliaun kai boba. Už
ein – nieka nešnek. Užein – isterikuot’ pradeda“ (p. 86).
Šeima, žmona Sonata ir uošvis Valdas Velcas, traukia
Remygą už kito valo – spaudžia jį prisitaikyti prie nau
jo žaidimo taisyklių: tapti vaikinu, su ginklu rankoje
ir doleriais kišenėje. Atgavus Nepriklausomybę vyku
sius „dvasinius“ perversmus, kai tarybiniai funkcionie
riai tapo uoliais nepriklausomos Lietuvos veikėjais ar/
ir politikais, įprasmina Remygos Uošvis, į kurį sutel
kiamos visos blogio jėgos. Ir kad mano tolesnė kalba
skaitytojui neatrodytų keista, jau metas pasakyti, kad
Kmitos knyga bendrąja prasme yra apie kovą tarp gė
rio ir blogio, kovą tarp tamsiųjų ir šviesiųjų jėgų, ir šia
prasme ji pretenduoja į pasaką apie Nepriklausomybės
laikotarpį.
Knygoje veikia: žmogiškieji personažai, fantasy plot
mės veikėjai ir dvigubi veikėjai – žmonės, pavirstan
tys fantastinėmis būtybėmis. Uošvis kaip tik yra viena
iš jų. Mano akimis, jis yra Uošvio iš Ričardo Gavelio
Jauno žmogaus memuarų giminaitis, kuris atskleidžia
sovietinės sistemos transformaciją: kaip sovietizmas,
sovietiniai galios mechanizmai įgauna kitas formas
pervartų sąlygomis, į kokias galios formas jie persikū
nija. Todėl Uošvis romane įprasmina nesunaikinamą,
pačios aplinkos maitinamą blogį, kuris visada atranda
veikimo formų: „Iš kur Laimai žinoti, kad Valdas Vel
cas sustiprėjęs tampa itin žvalus, o jo nosis kartais pa
sidaro ilga ir smaili, krykštauja jis su stačia kepurai
te, trumpomis kelnaitėmis ir aplink jį tuoj susispiečia
vaikai. Iš jų jis taip pat pasisemia energijos. [...] Bet
mėgstamiausias jo šaltinis yra žmonių skausmas. [...]
Žmonių tušti troškimai ir baimės Valdui Velcui kaip
maistas“ (p. 22–23; beje, čia kalba Afsana). Iš citatoje
esančių užuominų jau galima numanyti, kad šio vei
kėjo fantastinis alter ego yra Buratinas: sovietinis Pi
nokio dubleris, žaismingas personažas, kuris sovietinė
je erdvėje įgavo savas reikšmes, viena jų – Буратино,
ТОС-1, savaeigė reaktyvinės salvinės ugnies sistema,
pirmąkart panaudota Afganistano kare. Kitas dvigubas
personažas – pats Remyga. Iš pažiūros silpnas, vietos
nerandantis, traumų ir baimių kamuojamas veikėjas
pagal fantasy taisykles (kaip kokiose Narnijos kronikose) yra pakviečiamas kovoti už gėrį ir gelbėti pasaulį.
Čia metas pristatyti paskutiniąją veikėjų grupę – iš
miesto simbolikos atkeliavusius personažus: Mešką,
Vaikiuką ir Jautį. Iš miesto herbo atkeliaujančios fi
gūros reprezentuoja istoriją, yra jos galios ir veikimo
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forma kūrinyje, kuri gali padėti atkimšti atminties ar
teriją. Su realybe neturintis kontakto Remyga, pirmą
kart sutikęs Jautį ir Vaikiuką, ne tik sutrinka ir mano
sapnuojąs, bet jaučia, kad „[n]uo Jaučio sklido tikro
gyvulio šiluma, kuri Remygai atrodė labai artima, gal
vos vos bauginanti, bet nepaisant nieko, ji buvo tikra.
[...] O Vaikiuko juokas skambėjo iš taip giliai, kur tega
li rastis tikri šaltiniai, labai giliai, kur nėra apgaulės,
kur tyras vanduo [kursyvas mano, – J. Ž. R]“ (p. 133).
Kalbėdami užuominomis ir citatomis iš tautinės lietu
vių kultūros kūrimosi istorijai svarbių tekstų, šiek tiek
komiksų superherojus primenantys veikėjai Remygai
paveda „išvalyti upę, kad švaru būtų, kad ji sugrįžtų ir
mes būtume stiprūs“ (p. 135).
Į šią kovą Remyga stoja pavirsdamas vilkolakiu,
Dievo šunimi, kuris turi kovoti su blogiu – žūtbūtinė
je kovoje susigrumti su Buratinu. Įgavęs kitą pavidalą,
Remyga junta didelę vidinę jėgą ir atrodo galįs įveik
ti savo priešą padedamas Meškos, Vaikiuko ir Jaučio,
tačiau Remygai sutrukdo esminis dalykas – paslėpta,
suspenduota trauminė Afganistano patirtis, t. y. nuo
lat gresianti atminties infarkto būsena. Blogis mani
puliuoja šia Remygos atmintimi ir lemiamą akimirką
panaudoja ją kaip ginklą. Kovodamas su Buratinu Re
myga privalo susidurti su pačia sunkiausia patirtimi ir
pralaimi: „Vilkas negirdi Vaikiuko raginimų, Remyga
sukasi prisiminimų spąstuose“ (p. 212), kitaip tariant,
Remyga pralaimi savo trauminei patirčiai.
Taigi antrinis, fantastinis pasaulis, kuriame įvyksta
žūtbūtinė kova dėl gėrio ir blogio, yra eksteriorizuotas
vidinis veikėjo pasaulis, kuriame susijungia visi esmi
niai gyvenimo planai: „Remyga savo sapnus saugo su
ginklu po pagalve. Jis vis dar nori atskirti sapnus nuo
gyvenimo. Jis vis dar pabunda ir sako: „Ačiū Dievui, tai
tik sapnas“. Bet jis taip sako, o giliai viduje jau nujau
čia, kad tikrasis košmaras neturi ribų. Nėra jokių ribų
tarp sapno ir tikrovės“ (p. 181). Ko gero, tokia teksto
poetika, kai fantasy stilistika, sudėtingais simboliais ir
metaforomis, o ne psichologinio pobūdžio pasakojimu
(tiesa, esama momentų, kai autorius suteikia Remygai
balsą, tai vieni labiausiai skaitytoją įtraukiančių ele
mentų, bet, deja, susidaro įspūdis, kad jiems tęsti pri
trūksta kvapo) išreiškiama iš Afganistano karo grįžu
sio žmogaus būsena ir jo pastangos teisingai gyventi
sudėtingoje dabartyje, kalba ir apie šios patirties ne
išreiškiamumą, jos uždarumą mums visiems, to nepa
tyrusiems.
!
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Linkėjimai iš SMS
planetos
Mantas Toločka

Yra du dažniausiai pasitaikantys santykiai su debiu
tuojančiu autoriumi: pirmasis – „Kas jis toks?“, antra
sis – „Nu, galų gale, jau seniai laikas“. Nojaus Saulyčio
debiutas sms gėlytė aiškiai priklauso antrajai katego
rijai. Autorius jau seniai dūzgia nuo vieno literatūros
renginio prie kito, yra pastebimas periodikoje. Tokie
debiutai dažnai pasitinkami su jau susiformavusiu
kokybės lūkesčiu. Neva autorius knygą jau pabrandi
nęs, apmąstęs ir atlikęs visą reikiamą kosmetinį darbą,
išleidžia ją į žmones. Taip pat tikimasi ir aukštesnio
nei įprastas rinkinio nuoseklumo – juk poetas nelaukė
daug metų, kol išleis knygą – jis kūrė toliau, todėl ir
tekstų atranką vykdė iš didesnio masyvo. Na, o jeigu
rašė būsimoms knygoms, tai šią laiko išbaigta ir vienti
sa. Žodžiu, vienaip ar kitaip, lūkesčiai rinkiniui su me
tais tik auga, todėl esminis klausimas – ar su lūkes
čiais užaugo ir poetas.
Pirmasis įspūdis – dviprasmiškas. Viena vertus, Sau
lyčio subjektas – toks lyg ir infantilus vaikėzas. Tai at
sispindi tiek pačioje leksikoje, tiek ir sakinių struktū
roje. Jau pirmas eilėraštis prasideda: „man tu patinki /
bet sakau draugui / kad man patinka patricija / o bro
liui dėkoju per jo vestuves / kad mane pasodino prie
giedrės / bet iš tikro man patinka / susirašinėti su mo
nika“ (p. 6). Toks kalbėjimas turi dvigubą dugną. Jis
tarsi sufleruoja apie nekaltą subjekto pasimetimą. Bet
neapsigaukime. Šis iš pažiūros pasimetęs, drovus jau
Nojus Saulytis,
sms gėlytė,
Vilnius: Kitos knygos,
2020, 88 p., 1000 egz.

Dizaineris Mykolas Saulytis
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nuolis, vos tik priėjus jį užkalbinti, čiups mums už šlau
nies: „nes iš tikro / man patinka gulėti tavo lovoj / ir
bučiuoti gražų tapytoją iš psichuškės / kol tūsini opiu
me / su savo gerbėjomis / ir grįžti vidurdienį / kai mūsų
nebėr“ (p. 6). Santykis tarp kaukės ir veido, tarp tikro
vės ir simuliacijos yra viena pagrindinių knygos temų.
Todėl smagus žaidimas vaidmenimis kartais pereina į
išpažintinį kalbėjimą: „nes iš tikro aš krikščionis / su
manimi nuolatos demonai / ir dievas kartais ir jis man
patinka / bet būna silpnumo / akimirkų / kai norisi
stipriai / kad dievas paimtų / ir mane / gerai padary
tų“ (p. 6). Pastarasis „padarytų“ nėra vienaprasmis.
Jis mus provokuoja ir verčia pasirinkti vieną iš dvie
jų eilėraščio temų – seksualinę/erotinę arba tikrovės ir
jos konstravimo. Šias temas jungia galios motyvas, to
dėl dviprasmybė nėra skirta vien tik provokacijai. Žai
dimas lygiagrečiomis temomis, prasmėmis yra stiprioji
Saulyčio pusė.
Gaila, tačiau tokios provokacijos ne visada pavyku
sios. Derindamas religinius ir pasaulietinius įvaizdžius
autorius kartais balansuoja ant vulgarybės ir banaly
bės ribos. Pavyzdžiui, tekste „t. ž.“: „bažnyčios / kurio
je užaugome / mašinų stovėjimo / aikštelėje / uostome
koksą / ir mus taško / ratai“ (p. 16). Labai trumpas,
epizodiškas eilėraštis, bet be įtampos tarp bažnyčios ir
koksą jame daugiau nieko ir nėra. Taip ir norisi per
skaičius ironiškai leptelti: „Tik pamanykit! Koksą! Prie
bažnyčios! Ai, blogi berniukai...“
Erotiniai tekstai irgi ne visada spindi subtilumu. Tar
kime, eilėraštis „užloopink mane“: „užloopink mane /
užloopink mane / aš noriu pajausti tavo reverbą / pasu
kinėk kad suspigčiau jei nori“ (p. 11). Viskas prasideda
nuo puikios metaforos ir nereikia čia skaitytojui daug
ko aiškinti. Tačiau prasidėjus subjekto išpažinčiai, kai
kurios teksto vietos tiesiog kliūna: „aš noriu su tavim
susipažinti / aš irgi noriu su tavim / pussy / pažinti“
(p. 11). Nieko gūdžiais du tūkstančiai dvidešimtaisiais
tokiais įvaizdžiais nenustebinsi. O ką čia veikia tas
„pussy“, be to, kad rimuojasi su „susi“, aš nežinau.
Kita vertus, yra ir puikių bandymų šia tema. Eilėraš
tyje „žmonės yra planetos“ subjektas prisiima tyrinėtojo
vaidmenį. Šauniai spaudydamas enter klavišą, Sauly
tis suteikia naujų prasmių, rodos, jau girdėtai ir niekuo
neypatingai metaforai: „žmonės yra dangiški / kūnai /
kurie sukasi / aplink save / kad nebūtų vieniši“ (p. 36).
Epitetą „dangiški“ tuojau pat įžemina priešingi moty
vai: „balandžiai ant kosmoso šaligatvio“ (p. 36). Po viso
šio kameros darbo ir įvaizdžių mainymosi tarp mikro ir
makro seka labiausiai gluminančios teksto eilutės: „jei
būčiau žmogus / išsilaipinčiau tavyje“ (p. 36). Eilutės
glumina ne dėl subjekto tapatybės. Kyla klausimas –
ar žmonės yra planetos, ar tik išsilaipina jose? Į gal
vą šauna vienas racionalus paaiškinimas – žmogaus/
planetos metafora šioje teksto vietoje dar negalioja ir
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žmogaus kūnas visgi labiau kūniškas nei dangiškas.
Tačiau subjektas, spekuliuodamas apie išsilaipinimą,
pamažu užleidžia vietą vaizduotei, pastumdamas šalin
atšiaurų visatos vaizdinį: „išsilaipinčiau tavyje / nusta
tęs visus įmanomus slėgius / pamatavęs kiek galima
įkvėpti / oro / radiaciją / būčiau kruopščiai apskaičia
vęs / kiek / nuo tavęs / galima pašokti“ (p. 36). Tokie žai
dimai skaitytojo atidumu irgi savaip atspindi eilėraščio
temą. Galiausiai tyrinėjama planeta, kaip ir pats teks
tas graži ne savaime, o priklausoma nuo išorinės pa
stangos: „ar tavo horizontas / gražus / kaip matai / pri
klausytų tik nuo to / ar man pačiam / viską / pavyksta“
(p. 36). Šį tekstą laikyčiau vienu šauniausių knygoje.
Galvojant apie šios knygos poveikį skaitytojui, reiktų
šiek tiek aptarti erdvėlaikį. Saulytis tiek leksika, tiek
įvaizdžiais nukelia mus į gana konkretų istorinį laiką.
Jis akivaizdžiai rašo ne tiek amžinybei, kiek savo kar
tai. Sms žinutės, balti konversai, sega mega drive, ir
kiti atributai leis jums melancholiškai atsidusti, jeigu
išgyvenote paauglystę kažkada du tūkstantaisiais. Vie
nas tokių tekstų – „pokalbiai skype“ (p. 25). Šis eilėraš
tis grafiškai išdėliotas kaip susirašinėjimas minėtoje
platformoje. Kiekvienoje eilutėje šalia žinutės turinio
yra nurodytas jos siuntėjas ir siuntimo laikas. Jų pa
galba galima įsivaizduoti, kaip greitai pašnekovai mai
go kompiuterio klavišus. Arba tekstas „/roleplaying/“
(p. 24). Pastarojo veiksmas vyksta populiariame kom
piuteriniame žaidime GTA: „devintą valandą servery
je / stefani stovi ant scenos / los santos bare“ (p. 24).
Čia vėl akcentuojamas tikrumo ir reprezentacijos klau
simas: „stefani nejuda / ji stovi ant scenos / rankos nu
leistos ir tuščios / veidas sustingęs / tačiau / virš jos sla
pyvardžio / užsidega / mikrofono ikonėlė – / klausome /
kaip dainuoja / kaip braukia gitaros stygas / pačia savo
siela“ (p. 24). Saulytis neanalizuoja šio nugyvento lai
ko. Autoriui labiau rūpi ne išsiaiškinti, o užfiksuoti jo
grimasas. Todėl tų grimasų eksponavimas gali palikti
kai kuriuos vyresnius poezijos mylėtojus užnugaryje.
Kitas, ne ką menkesnis tekstų korpusas, atrodo, la
biau pritaikytas slemui nei popieriui. Tai ilgesni verlib
rai, tokie kaip „būti“ (p. 58), „prieš metus“ (p. 50) arba
„šizofrenikas bando medituoti“ (p. 44). Pastarasis – vi
dinis medituojančiojo monologas, praturtintas įvairiau
sias keiksmažodžiais: „nusiraminkime. / užsimerkime. /
dabar giliai įkvepiam, / asile. / iškvepiam, / suka. Įkve
piam, / kurva, ar jauti šilumą / keliaujančią tavo job
nutu kūnu, kurva?“ (p. 44). Įsivaizduoju, kad kokiame
nors bare, esant atitinkamai publikai ir šmaikščiai in
tonuojant, šis tekstas nuskambėtų kaip vykęs pokštas.
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Bet puslapio tyloje jis atrodo gana nykiai. Įdomiausias
iš išvardintų eilėraščių tikriausiai būtų „prieš metus“.
Jame tarsi atbulai paleistame filme subjektas nupasa
koja savo gyvenimą: „dar prieš metus palikau tėvus /
dar prieš metus tėvai mane paliko / dar prieš metus
svarsčiau kiek dar galiu išbūti / dar prieš metus pirmą
kartą realiai patikėjau dievu“ (p. 50). Konceptas visai
įdomus, gaila, kad istorija nuvilianti. Epizodai tiesiog
keičia vienas kitą ir jokio literatūrinio rišlumo tarp jų
neatsiranda. Tai yra viena pagrindinių Saulyčio poezi
jos problemų. Įdomu tol, kol atrandi triuką. Ir kai foku
sas absoliučiai aiškus, niekam nesinori jo žiūrėti dar ir
dar kartą.
Panaši problema ir su eilėraščiais, kuriuos pavadin
čiau psichodeliniais. Jų knygoje irgi bent keli. Gerai
šį žanrą reprezentuotų „apsnigtos antakalnio pušys“.
Jame eksponuojamas minčių srautas užgriūva skai
tytoją įvaizdžių, kurie tarpusavyje tikriausiai susiję
tik tuo, kad tas pats subjektas juos ištransliuoja, lavi
na: „ir balsu pasakau / kad jahvė yra žmogus / todėl jis
pyksta / ženevoj po ežeru yra laiko mašina / šnervės
hebrajiškai rūstybė / aš esu labai geras / nerūstauk dėl
to / mane visada kas nors mylėjo / žvaigždės ant LSD /
tiesė į mane savo rankas“ (p. 43). Tokie tekstai sunkiai
pasiduoda kokiai nors rišlesnei analizei. Jie įdomūs tik
kaip žmogiškos sąmonės (pasąmonės?) eksponatai. Ži
noma, tai nėra savaime blogai, bet nekyla ir didelis no
ras prie jų sugrįžti.
Nepaisant visos šios kritikos, Nojus Saulytis man yra
autentiškas autorius. Retkarčiais žaisdamas religinė
mis temomis jis primena Tomą Petrulį. Žinoma, visa
virtualybė ir psichodelika neišvengiamai asocijuojasi
su Manto Gimžausko-Šamano kūryba. Atviras seksua
lumo demonstravimas, kažkoks nelabai pavykstantis
bandymas šokiruoti kartais primena Marijų Povilą Eli
ją Martynenko. Bet ne pasirenkamose temose glūdi vi
sos Saulyčio galios. Jis geriau nei eilinis poezijos debiu
tantas supranta verlibrą ir jo principus.
Knygą rekomenduoju perskaityti bent kartą, nors ne
žinau, ar po šios recenzijos pats dar kartą paimsiu ją į
rankas. Tai galbūt ne ta poezija, kurią skaityčiau šaltą
ir vienišą žiemos vakarą prie židinio, bet įdomių disku
sijų ar apmąstymų ji gali sukelti. Gal knygos autoriui
šis aspektas ir buvo svarbiausias. Man Saulyčio poezi
ja – tai tas šūvis tekilos vakarėlio vidury, po kurio atsi
meni, kad šiaip mėgsti alų, bet kartais tiesiog smalsu
pažiūrėti, kaip čia viskas gali pakrypti. Labiau vienos
nakties nuotykis, nei ilgalaikis ryšys.
!
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Antano Sutkaus
ciklas Pro Memoria
Paulius Jevsejevas

2018 m. Vokietijos leidykla Steidl išleido savo pirmą
jį Antano Sutkaus kūrybos albumą Planet Lithuania.
Šiemet (oficialiai – 2019 m.) leidykla pratęsė Sutkaus
albumų seriją išleisdama Pro Memoria. Tai 1988–
1997 m. sukurtas daugiausia portretinių, taip pat do
kumentinių nuotraukų ciklas, skirtas Kauno ir Vil
niaus getų kaliniams paminėti.
Įdomu, kad šis nuotraukų ciklas jau buvo išleistas
atskiru leidiniu – tai buvo katalogas parodai In Memoriam, 2016 m. surengtai Londono galerijoje „White
Space Gallery“. Tas ankstesnis leidinys vertingas jau
vien tuo, kad toks yra, taip pat keliais svarbiais jame
paskelbtais tekstais: Leonido Donskio pratarme, trum
pais pokalbiais su Lietuvoje Holokaustą išgyvenusiais
Irena Veisaite, Tibijumi Jafetu, Fruma Vitkinaite, taip
pat su nuotraukų ciklo autoriumi Sutkumi. Bet dėl
mažo formato, dizaino ribojimų katalogas negalėjo pa
kankamai atskleisti nuotraukų ciklo paveikumo. Nau
jasis Steidl albumas suteikė šiam ciklui naują statusą,
leisiantį jam tapti visaverte pasaulio fotografijos reper
tuaro dalimi.
Kalbant tiesiogiai apie Pro Memoria, iškart paminė
siu vieną techninę naujojo albumo parengimo klaidą:
pabaigoje pateikto kūrinių sąrašo numeracija pagal
puslapius pasislinkusi, neatitinka nuotraukų tikrųjų
puslapių. Ši klaida apmaudi ypač turint omenyje, kad
tai identifikuotų portretų ciklas. Reikia manyti, ji bus
pašalinta kitose albumo laidose.

Antanas Sutkus,
Pro Memoria,
edited by Thomas
Schirmböck,
Göttingen: Steidl, 2020,
128 p., 86 iliustr.

Dizainas Holger Feroudj /
Steidl Design
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Nepaisant šio trūkumo, apskritai albumas Pro Memoria puikus. Dėl aukštos kokybės spaudos ir jautriai
organizuotos nuotraukų pateikimo tvarkos kiekvienas
naujai atverstas veidas tarsi pasitinka žvilgsnį: atro
do, kad žiūrovas yra ne tik stebėtojas, bet ir adresatas,
į kurį kreipiamasi. Tik kas kreipiasi? Turbūt ne patys
pozuotojai, kurie, regis, nė kiek nemėgina sutrikdyti
fotografavimo eigos ir pasiekti žiūrovą paneigiant tar
pininkaujančias instancijas. Ir ne stebėtojas, mat po
zuotojai vaizduojami pabrėžtinai paprasti, kasdieniški,
kaip palydimajame straipsnyje pastebi Adamas Mazu
ras – nesivaikant motyvų.
Kreipimosi į žiūrovą įspūdį sukuria visų pirma sub
tiliai dramatiškas ciklo nuotraukų išdėstymas. Portre
tai dubliuojami, gretinami, siejami, sinkopuojami, išski
riami, tampa akcentais vienas kitam. Albumo eigai, jo
vartymui suteikta raiški forma – tai pagyrų vertas Tho
maso Schirmböcko ir Holgero Feroudjo atliktas albumo
sudarymo ir dizaino darbas. Be kita ko, šitaip ieškoma
galimybių suteikti visam ciklui bendrą potekstę, jį in
terpretuoti. Viena tokia galimybė – ciklą traktuoti kaip
sąmoningą menininko poelgį. Pagal tokią traktuotę, šis
Sutkaus ciklas – tai spontaniškai, sekant ankstyvąsias
posovietines aktualijas (pavyzdžiui, mitingus) nustaty
ta pozicija atminties raiškai, tuštumos fiksavimas įra
šant gyvųjų veidus gatvėje, kieme, bute, šventykloje, žo
džiu, kasdienybės erdvėse. Įdomi tokio Sutkaus poelgio
prasmė jo didžiojo Lietuvos žmonių ciklo atžvilgiu: žy
mieji Lietuvos žmonių kadrai tarpsta kasdienybės laike,
gal net kasdienybės utopijoje, o štai Pro Memoria neiš
vengiamai sugrąžina istorinį laiką, prieš – kai Lietuvoje
įvyko Holokaustas – ir po – kai pradėta kurti dabartinė
infrastruktūra sunaikintam buvusiam Lietuvos žydų
gyvenimui atminti. Anaiptol nėra savaime supranta
ma, kaip šis naujas dėmuo gali keisti Sutkaus kūrybos
supratimą ir statusą kultūroje. Iš pažiūros atrodo, kad
neišeitų laikyti Pro Memoria šalutiniu, atskiru ciklu,
kuris netrikdo, nekeičia bendros vertybių tvarkos meni
ninko darbuose. Bet nėra ir kaip laikyti šį ciklą tiesiog
tolydžiu, savaime suprantamu ankstesnės visatos pra
tęsimu. Kad ir koks šis ciklas būtų subtilus, atsargus,
asmeniškas, mėgindami jį suprasti negalime išvengti
istorinių, politinių, visuomeninių prieštaravimų, skaus
mo, kaltės ir nežinios. Neturėtume nė bandyti – tai kaip
tik itin palanki vieta su tais prieštaravimais susidurti.
Įdomu pastebėti ir kelis konkretesnius aspektus, ku
riais albumo dizainas ne tik suteikia ciklui raiškią for
mą, bet ir pasiūlo daugiau ar mažiau atvirą interpreta
ciją. Tie aspektai gana skirtingi – tai naratyvinis rėmas
ir erdvės pojūtis.
Pro Memoria nuotraukų dalies naratyvinis rėmas iš
dalies atkartoja šio teksto pradžioje minėto ankstesnio
2016 m. leidinio nuotraukų tvarką, bet ją gerokai išplė
toja. Šis naratyvinis rėmas pažymi prieš tai aptartą ne
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vienareikšmį ciklo Pro Memoria santykį su ankstesne
Sutkaus kūryba, labai fragmentiškai (galėtume saky
ti – poetiškai) komentuoja fotografo kelią iki konkre
taus Holokausto temos suformulavimo šiais portretais.
Pati pirma ir pati paskutinė albume pateiktos nuotrau
kos sukurtos 1968 m. Jose – senos žydų kapinės Za
rasuose. 1968 m. nuotraukose žydų kapinės – tai poe
tiškas peizažo potėpis gal kiek naiviam, gal svajingam,
gal vargingam, bet viltingam gyvenimui sovietinėje
Lietuvoje. Su žydų kapais čia susiduriama lyg su dali
mi gamtinės aplinkos, Lietuvos žydų esatis legendinė:
„seniai seniai čia gyveno...“ Bet nors pirma ir paskuti
nė nuotraukos darytos tuo pat metu ir iš pažiūros yra
tokios pat svajingos nuotaikos, albume Pro Memoria jų
statusas kardinaliai skiriasi, nes versdami albumą nuo
pradžios iki pabaigos pamatome, pirma, 1988–1994 m.
Lietuvos žydų minėjimo mitingus, antra, konkrečius
ciklui fotografuotus asmenis. Taip albumo eigoje le
genda ir vaikiškas naivumas (pirma nuotrauka) virsta
atmintimi, brandos ieškojimu (paskutinė nuotrauka).
Arba vyksta koks nors kitas virsmas – jūs nuspręskite,
koks, – o dabar svarbiausia, kad tas virsmas komen
tuojamas suteikiant ciklui konkrečią pateikimo tvarką,
kuria reprezentuojamas fotografo judėjimas nuo legen
dos ir užmaršties per politinius lūžius iki atskirų as
menų. Įvedant į kultūrinę apyvartą tokį ciklą kaip Pro
Memoria, fotografo reprezentavimas tiesiog negali būti
nereikšmingas, turime jį svarstyti.
Antras aspektas, kurį noriu bent probėgšmais pa
minėti – tai erdvės pojūtis. Jis ypač ryškus asmenų
portretų (taigi ne mitingų ir ne rėminančių ankstyvų
jų nuotraukų) dalyje. Daugelis pozuotojų stovi gatvėje,
lauke, už jų ir aplink juos daug vietos, jie stovi drąsiai.
Čia esama labai įvairių nuotaikų, pavyzdžiui, susikau
pimo šventykloje ar skausmo, vargo, liūdesio, rimties.
Bet visa tai lyg moduliacijos, tembriniai atspalviai,
o pagrindinė melodija – žmonės kasdienėje erdvėje. Jie
ir jos šiek tiek išskirti iš tos erdvės, neretai ją suliejant,
suteikiant daugiau vietos, daugiau svarbos pačiam as

meniui. Kartu šitaip paliekama vietos atminties raiš
kos adresatui – mums, kurie galėtume būti kur nors
ten, toje erdvėje. Verčiant albumą, erdvės keičia viena
kitą, viena kitą pratęsia, papildo ir leidžia mintyse kur
ti bendros aplinkos vaizdinį. Vienas, atskiras asmuo
subendrintoje kasdienybės erdvėje – tai fotografo pasi
rinkimas, kurį albumo dizaineriai išryškino derindami
atskiras kompozicijas. Tai pasirinkimas nužymėti vie
šas mūsų kasdienybės erdves visų pirma atskirų žmo
nių buvimu, paskui parodyti juos buriantis mitinguose.
Tai gana įprasta (nors ne vienintelė) Sutkaus fotografi
nio sakymo strategija, bet vėlgi atrodo verta kelti klau
simą, kaip keičiasi šios strategijos prasmė išplečiant
socialinį kasdienybės akiratį iki politinės ir istorinio
laiko patirties. Šiuo atžvilgiu ciklui suprasti atrodo bū
tinas bent tam tikras „standartinis“ žinojimas, kuris
šiuo metu, man regis, anaiptol nėra savaime supran
tamas dalykas ar visuotinė duotybė. Jurijus Lotmanas
viena iš kultūros teksto funkcijų įvardijo atmintį: kul
tūros tekstai patys telkia atmintį ir kuria aplink save
prasmės erdvę. Turim tikėtis, kad kultūros tekstu ta
pęs ciklas Pro Memoria ilgainiui sukurs jam suprasti
reikalingą žinojimą.
Pro Memoria nuotraukų ciklą palydi anglų ir lietu
vių kalbomis parengtas leidėjo Thomaso Schirmböcko
įvadas, Neringos Latvytės-Gustaitienės, Kamilės Ru
peikaitės ir Danutės Selčinskajos tekstas apie Kauno
getą (perkeltas iš ankstesnio leidinio ir atnaujintas),
taip pat meno istoriko Adamo Mazuro komentaras. Šis
galutinis komentaras užbaigiamas jautriu programi
niu sakiniu: „Antanas Sutkus stebi Lietuvos žydus, ir
jo fotografinis liudijimas yra daug daugiau nei epitafi
ja – tai gedėjimo pradžia“. Tai nepaprasta netektis ir
gedėjimas nebus paprastas. Nors Sutkaus cikle išlaiko
ma atsargi distancija, ryškinama pozuotojų autonomi
ja, tikėtina, kad jie ir jos negalės likti vien savimi, kad
savo veidais turės atstovauti daugeliui kitų ir atstoti
daugelį dalykų, kurių atminimas ir pažinimas būtinas
Lietuvos kultūros raidai.
!

Eligijus Raila

Lietuvystės mozė
Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija
Eligijus Raila mums pasakoja net tik tai, kas mums galbūt yra aktualu ir svarbu, bet ir tai, kas pačiam Basanavičiui buvo svarbu pasakyti apie save ir savo
laikmetį. Autoriaus pasakojimas mums sugrąžino ne stilizuotą, bet itin gražų
istorijos kasdieniškumą.
Norbertas Černiauskas
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Vanagai iš anapus
Antanas Terleckas

Ar dėl besikeičiančių kartų, ar dėl istorikų įdirbio, ar
dėl populiariosios kultūros – atrodo, kad pokario metai
žmonių sąmonėje vis labiau siejasi su partizanais. Ša
lia to – teroras, tremtys, sovietizacija. Tačiau pirminė
asociacija, kylanti išgirdus žodį „pokaris“, bent jau man
artimoje aplinkoje, – yra susijusi su partizanais. Sąmo
ningai akcentuoju savo aplinką, nes apibendrintai kal
bėti apie atmintį (ypač mus visus neva vienijančią, sie
jančią) yra sunku ir kone neįmanoma, kartais gal net
klaidinga, nes tuoj pat kyla pagunda, pavyzdžiui, teigti,
kad atmintis ir istorija tampa „kovos lauku“, kuriame
arba „kariauji“, arba automatiškai „pralaimi“. O  gal
būt jokio karo, galbūt net jokio atminties visuotinimo
nėra – gal įsivyravusi partizanų atmintis – tik dar vie
nas didžiųjų miestų, socialinių tinklų, jaunosios kartos
burbulas? Net jeigu ir taip, tai, lyginant su prieš tai bu
vusiu dešimtmečiu, ką ir kalbėti apie 2000 m. ar juolab
1990 m., partizanų atmintis darosi skvarbesnė, plates
nė, svarbesnė. Kalbėti apie partizanus, juos vertinti,
kartais net garbinti (jau net negaliu sakyti, kad tam
pa) – tapo ir yra madinga, kartais net banalu. Kalbėji
mo apie partizanus viešumoje (tebūnie – kad ir burbule)
pasidarė tiek daug, kad su kolegomis kartais atviriau
besišnekučiuodami vienas kito klausiame: ar neatsibo
do? Gal jau per daug, gal per stipriai, per dvasingai?
Bet atminties inercija veikia – štai ir ši recenzija apie
knygą, kuri nėra apie partizanus, o tik apie pokarį, pra
dedama nuo kažkokių samprotavimų apie partizanų

CIA žvalgyba Baltijos
šalyse (1947–1953) =
CIA intelligence in
the Baltics (1947–
1953): Dokumentų
rinkinys,
sudarė ir parengė
Mingailė Jurkutė,
Vilnius: Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos
tyrimo centras,
2020, 383 p., 500 egz.
Dailininkas Romas Dubonis
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atmintį, kurie čia galbūt nereikalingi. Ši atmintis tapo
politiniu, mus, burbuliečius, telkiančiu mitu, galinges
niu už kitus vien dėl to, kad šis – labai aiškiai grįstas
faktais, o ne vien tautine martirologija ar pigoku pat
riotizmu. Vis dėlto mituose dažniausiai yra vietos tik
herojams ir antiherojams, o ne kontekstui – žmonėms,
visuomenei, sociokultūriniams ir socioekonominiams
procesams. Skaitydami Aischilą, mes beveik nematome
žmonių, kuriems Prometėjas atneša ugnį, jų jausmų,
gyvenimų, – matome prie uolos prirakintą Prometėją
ir kančią, kurią sukėlė Dzeuso pyktis. Susitelkdami tik
į partizanus ir jų priešą, taip pat įstringame tarp Pro
metėjo ir Dzeuso, ir nematome kontekstų. Bent dalį šių
primirštų pokario žmonių ir kontekstų pamatyti, kad ir
pro murziną, apsiblaususį langą, leidžia Mingailės Jur
kutės parengtas Centrinės Žvalgybos Agentūros (CIA)
1947–1953 m. dokumentų rinkinys, kuriame atsispin
di JAV žvalgybos interesai okupuotose Baltijos šalyse.
Nedažnai į pokario aktualijas Baltijos šalyse žvelgia
me iš JAV perspektyvos – kur kas labiau esame įpratę
ieškoti informacijos Lietuvos ar Maskvos archyvuose.
CIA perspektyva susitelkia į kitus aspektus ir leidžia
kelti kitus klausimus nei kartais jau įgrisę sovietinių
represinių struktūrų raportai, baudžiamosios bylos ar
aukštesnio rango sovietinių institucijų susirašinėjimai.
CIA dokumentai jau kurį laiką interesantams buvo
prieinami (nelabai patogioje) CIA skaitmeninėje skai
tykloje, tačiau dokumentų ten tūkstančiai – ieškant
šaltinių iki 1956 m., vien pagal raktažodį „Latvia“ su
randami 2158 dokumentai, „Estonia“ – 1894, „Lithua
nia“ – 1798 (p. 9). Tad pagrindinis Jurkutės darbas
buvo šiuos šaltinius atrinkti, išversti ir pristatyti lie
tuvių skaitytojui. Pastaroji užduotis įgauna ypatingos
svarbos, kadangi daugeliui potencialių skaitytojų CIA
dokumentai turėtų būti terra incognita.
Įvadas – glaustas, kryptingas, ne pernelyg smulkme
niškas ar sudėtingas. Jame pristatoma ne tik CIA atsi
radimo bei veiklos pokariu istorija, bet ir paaiškinama,
kad ne (vien) partizanų čia reikia ieškoti ir nenusivilti
jų neradus – į šiuos dokumentus ir pačią CIA veiklą
Jurkutė siūlo žvelgti platesniame, Šaltojo karo ir tram
dymo (angl. containment; nors iki šiol lietuviškoje is
toriografijoje šis terminas, berods, visuotinai verstas
kaip „sulaikymas“) politikos kontekste. Čia išryškėja
ir CIA interesai – ne tiek rūpintis Baltijos šalių išva
davimu, kaip norėjosi tuomet bunkeriuose dususiems
partizanams, kiek rinkti informaciją apie buvusį są
jungininką, tapusį priešu. Rinkinyje pateikiami dviejų
tipų dokumentai – informaciniai raportai, kuriuose pa
teikiamos apdorotos žinios apie už geležinės uždangos
likusias Baltijos šalis, bei programos REDSOX, kurios
tikslas buvo išsiųsti savo agentus į SSRS teritoriją, do
kumentai. Mums žinomiausias REDSOX misijos pa
vyzdys – Juozo Lukšos desanto į Lietuvą istorija.
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Jurkutės įvadas ir pats dokumentų turinys atsklei
džia, kad CIA pokario metais buvo savo identiteto dar
tik ieškanti organizacija, ir tai neturėtų stebinti – ji
įkurta tik 1947 m. ir tikrai neturėjo tokios reputacijos
kaip dabar. Patirties, lyginant su priešu, ženkliai trū
ko, nepaisant to, kad buvo pasinaudota nacistinės Vo
kietijos įdirbiu, bendradarbiauta ir su kitų Vakarų ša
lių žvalgybomis. Kova vis tiek buvo nelygi: „CIA stigo
visko, pradedant personalu, baigiant patirtimi ir žval
gybos metodais“ (p. 10), be to, nuo pat pradžių sovietai
per savo šnipus (konkrečiai – Kimą Philby, kuris nuo
1940 m. dirbo britų žvalgyboje, o 1949 m. buvo išsiųstas
į Vašingtoną kaip pagrindinis britų ryšio su CIA parei
gūnas) žinojo apie visas svarbiausias CIA ir britų opera
cijas. Tad neturėtų labai stebinti, kad vertinant statis
tiškai, REDSOX programa buvo absoliutus fiasko. Per
1949–1954 m. pagal REDSOX programą į SSRS buvo
išsiųsti mažiausiai 85 agentai: „Dauguma jų žuvo vyk
dydami misiją, trys sugrįžo, vienas iš sugrįžusiųjų buvo
įtariamas dirbęs dvigubu agentu“ (p. 23). Tad 1955 m.
REDSOX programa buvo nutraukta. Vis dėlto ir šių
misijų dokumentai yra pakankamai įdomūs, atsklei
džiantys tiek CIA, tiek ir Lukšos misijos užkulisius.
Tad kodėl tada verta šią knygą skaityti, jeigu apie
partizanus čia informacijos mažoka, o pati Agentūra
didelių pergalių pokariu nepasiekė, bent Pabaltijyje?
Atsakymas paprastas – todėl, kad įdomu. Nors doku
mentų publikacijos ir rinkiniai dažniausiai yra skirti
pakankamai siauram specialistų ratui, šis rinkinys ga
lėtų susilaukti ir platesnės auditorijos dėmesio – jis yra
tiesiog įdomus. Šiandien mąstydami apie pokarį mes
nepajėgūs atsiriboti nei nuo savo turimų post factum
žinių, nei nuo atminties spaudimo. Todėl įdomu pa
matyti, kaip į Pabaltijį žvelgė išorinis stebėtojas, ko jis
čia siekė ir ieškojo. Informaciniai raportai kiek stebina
savo gelme ir platumu – CIA domino ne vien strategiš
kai svarbi ar tiesiogiai pritaikoma informacija, o beveik
viskas. Aišku, niekada negali žinoti, kokios informaci
jos žvalgybiniame darbe prireiks, tačiau vis dėlto stebi
na – gyventojų nuotaikos, tiltų ir kelių infrastruktūra,
įvairių prekių kainos, okupacinio aparato pareigūnų
algos, kolchozai, radijas, gandai, sovietiniai apdova
nojimai, partizanų taktika ir struktūra, moterų padė
tis valstybėje, žmonių laidojimas sovietinėje sistemoje,
netgi mados – tokia informacija nuguldavo raportuose.
Pavyzdžiui, fiksuojama, kad LSSR dantys raunami ne
mokamai, nebent pacientas pageidauja nuskausmina
mųjų – tada reikia susimokėti prieš procedūrą (p. 175);
pažymima, kad estų jūrininkams užsienio uostuose
kartais leidžiama žaisti futbolą (p. 211), o štai Skapiš
kio ir Kupiškio kolchoznikai esą gauna centralizuotą
maitinimą: „Pusryčiams būdavo kopūstų sriuba, o kar
tais – dar ir riekė duonos. Pietums būdavo kopūstų
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sriuba, riekė duonos ir gabalėlis rūkytos mėsos. Vaka
rienei būdavo bulvės ir liesa pieniška sriuba“ (p. 202).
Lietuvos archyvuose tokios informacijos, ko gero, nera
si – bent jau tikrai ne vienoje vietoje.
Pagrindinė šios knygos problema nesusijusi nei su
sudarytojos įvadu, nei su kažkokiais leidybiniais spren
dimais: ji slypi pačių dokumentų turinyje ir prigimty
je – dėl to tas langas, apie kurį užsiminiau recenzijos
pradžioje, ir yra murzinas. Raportai – iš įvairių šaltinių
gautos informacijos apdorota medžiaga, kurią sudarė
CIA pareigūnai. Jeigu klausimas, kas tie pareigūnai, ne
toks svarbus, tai šaltinių klausimas – esminis. Didžiulė
dalis šių šaltinių, kalbant kasdieniškai, yra pletkai –
žmonių, kurie kažką matė ir kažką gali papasakoti, is
torijos. Pletkų rinkimas ir fiksavimas yra didžiulė bet
kokio operatyvinio darbo dalis – taip veikė ir sovietinio
saugumo agentai, tačiau jie bent veikė Lietuvoje. Tai,
aišku, negarantuoja, kad jų surinkta informacija yra pa
tikima, bet CIA dokumentų atveju viskas lieka mįsle –
mes nežinome, ar ši informacija gauta iš laikraščių, ar
iš kažkokių užverbuotų žmonių SSRS viduje, ar ją per
davė partizanai – CIA šaltiniai taip ir liko neišslaptinti.
Dėl to ir tikėti raportų turiniu yra sunku. Skaitant
REDSOX misijų dokumentus šis klausimas iš esmės
nekyla – jie daugiau atspindi organizacinius misijų as
pektus. Žinome, kad CIA itin domėjosi nuo sovietinės
reokupacijos pabėgusiais asmenimis, atsidūrusiais DP
stovyklose Vokietijoje – čia ieškojo (ir rado) potencialių
agentų misijoms, ieškojo ir informacijos šaltinių, tačiau
čia atsidūrusių žmonių žinios apie sovietmetį siekia
1944 m., galbūt kažkuriais atvejais – 1945 m. pradžią.
O juk raportai pasakoja ir apie kolchozus, kurių Pabal
tijyje nepradėta kurti iki 1948 m., ir apie Juozo Žiugž
dos ar Justo Paleckio atlyginimus 1950 m. liepą (ku
rie neva atitinkamai siekia 25 000 ir 20 000 rublių per
mėnesį, p. 90). Akivaizdu – kad ir tuo pačiu atlygini
mų klausimu, – jog šaltiniai perspaudžia, tačiau kas
jie? Turime žinomus Lukšos ir Jono Deksnio atvejus,
tačiau juk jie turbūt negalėjo papasakoti apie siuvėjų
darbą Rygoje (p. 189–190). Vieną atvejį Jurkutei pavy
ko atsekti lyginant skirtingus šaltinius – apie kolcho
zus ir partizanus Lietuvoje CIA turbūt nemažai papa
sakojo Juozas Grišmanauskas, 1951 m. liepą žvejybiniu
traleriu iš Lietuvos pabėgęs į Švediją. Tačiau absoliu
ti dauguma šaltinių taip ir lieka nežinioje, o nežinant
šaltinių, negalime tinkamai vertinti ir dokumentų pa
tikimumo ir vertės. Dokumentai suintriguoja, tačiau ši
intriga ir lieka didžiausia knygos mįsle. Nepaisant to,
knyga yra mažų mažiausiai įdomi ir vertinga pastanga
parodyti, kaip mūsų pokaris atrodė jiems. Pro tą murzi
ną CIA langą matosi ir Lietuvos visuomenė ar jos šešė
liai – tai kenčianti, bijanti, tačiau ir veikianti, gyva, su
sovietiniu režimu dar nesusitaikiusi visuomenė.
!
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Atminties tarpininkai
ir atminties tarpai:
Holokausto Lietuvoje
vaizdinių revizija
Akvilė Naudžiūnienė

Kiekvienas rašantysis, įžengiantis į XX a. istorinės at
minties lauką, neišvengiamai tampa tos pačios istori
nės atminties formavimo dalyviu. Net ir toks akade
miškai solidus ir gausiu istoriografiniu žinojimu bei
dar gausesne šaltinių baze paremtas tyrimas kaip Gin
tarės Malinauskaitės Mediated Memories: Narratives
and Iconographies of the Holocaust in Lithuania nėra
tik tyrimas – tai kartu ir apmąstymas, kaip ir kodėl Lie
tuvoje bei tarp Lietuvos išeivių (lietuvių ir žydų) kal
bama apie Holokaustą ir jo istorijos Lietuvoje kontro
versijas. Ši išsami studija temoje pasimetusį skaitytoją
užverčia gausia faktografine informacija ir tikrai nėra
lengvas vakaro skaitinys. Tačiau Holokausto istorija ir
jos atminties Lietuvoje bei pasaulyje problematika be
sidominčiam skaitytojui ji tampa naudingu pažinimo
įrankiu, kai itin struktūruotai pristatoma Holokausto
Lietuvoje memorializacijos istorija ir jos etapai, o ga
liausiai nagrinėjamas ir temos reprezentavimas per
vizualinius šaltinius, kuris taip pat reikalauja jau iš
ankstinio kontekstinio supratimo.
Mokslininkės pasirinkto tyrimo prieiga gana paini –
Gintarė Malinauskaitė,
Mediated Memories:
Narratives and
Iconographies of the
Holocaust in Lithuania,
serija Studien zur
Ostmitteleuropaforschung,
t. 46,
Marburg: Verlag Herder
Institut, 2019, 300 p.
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nors sveikintina, kad pati autorė primygtinai nepabrė
žinėja tyrimo tarpdiscipliniškumo ir iš to gimstančių
unikalių temos atradimo taškų, tačiau tas tarpdiscipli
niškumas, kai derinama ankstesnio periodo istoriogra
fijos apžvalga ir analizė, medijų po 1990 m. Lietuvoje
tyrimas, įvairios ikonografinės medžiagos Holokausto
Lietuvoje tema pristatymas ir perteikimas bei galiau
siai paliečiami netgi lyčių studijų (gender studies) as
pektai, reflektuojant moterų ir vaikų vaizdinių Holo
kauste pristatymą, tarsi reikalauja atskiro susiejimo,
paaiškinimo, ir verčia klausti, ar tyrimas nebūtų buvęs
vientisesnis pasirenkant tik kelis iš minėtųjų analizės
kampų. Dabar skaitytojas kartais tik suerzinamas –
probėgšmiais, vos keletu pastraipų paliečiant tam tik
ras temas, prie jų ilgiau nesustojant – o temos tikrai
įdomios ir intriguojančios (pavyzdžiui, apie žydų mo
terų dalyvavimą rezistencijoje Antrojo pasaulinio karo
metais). Čia daugiausia kritikos strėlių skrieja būtent
link minėtųjų lyčių studijų aspektų įtraukimo į tyri
mą – jis kaip ir yra, to nuneigti negali, bet tik forma
listiškai ir sporadiškai. Nors, praėjus tam pirminiam
skaitytojo susierzinimui dėl per mažai patenkinto ži
nojimo, galima į tai pasižiūrėti ir kaip į metamą iššū
kį pasidomėti suintrigavusiomis temomis ir už šio ty
rimo ribų.
Autorė pabrėžia, kad analizei pasirinktas laikotarpis
po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., ta
čiau sąlyginai daug dėmesio skiriama ir istorinei kon
tekstinei analizei – nuolat balansuojama tarp klasiki
nės istorinės studijos ir atminties studijų. Ar balansas
išlaikomas? Visa pirmoji knygos dalis aptaria Holo
kausto memorializaciją sovietmečiu ir tuo pačiu laiko
tarpiu tarp Lietuvos išeivių. Žinoma, tai savaime su
prantamas kelias, siekiant pažinti, nuo ko gi atsispyrė
1990-ųjų Lietuvos istorinė atmintis apie Holokaustą.
Visgi tai yra ir pati problemiškiausia šiaip jau moks
liškai objektyvia laikytinos studijos dalis. Joje autorei
drąsiai bebadant pirštu į sudėtingas, bet menkai ar
vienpusiškai tirtas Holokausto istorijos Lietuvoje te
mas, pro tą badymą prasimuša ir tyrėjos vertybiniai
autoritetai – Lietuvos Holokausto istorijos supratimą
uždominuoja prof. Sauliaus Sužiedėlio vertinimas, ku
ris kartais paremiamas dar ir filosofo Leonido Donskio
Holokausto įvykių apmąstymu. Ar tai problema? Tik
rai ne, jei kalbėsime apie tyrėjo teisę pasirinkti savo
atstovaujamą poziciją, bet būtent kalbant apie Holo
kausto atminčių mediaciją, šis tekstas pats tampa šio
lauko žaidėju ir gali būti skaitomas tiek kaip istorinės
atminties studija, tiek kaip Holokausto Lietuvoje isto
rinis pasakojimas, pateiktas ne standartiniu, naraty
vistiniu formatu.
Vis dėlto kaip kertinis tyrimo ir pasakojimo dėmuo
pristatoma būtent Holokausto vizualinių vaizdinių ir
jų ištransliavimo visuomenei analizė, tad iki jos vedan
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tis pasakojimas kuria įtampą ir didina lūkesčius. Visiš
kai suprantamas ir pagirtinas atskiro istorinio memo
rializacijos konteksto pateikimo poreikis. Tačiau kitoje
dalyje esanti Holokausto memorializacijos periodiza
cija Lietuvoje tik po 1990 m. iki nūdienos galėjo būti
apjungta su vaizdinių analize, taip kuriant integrales
nį pasakojimą. Problemiškas ir pats memorializacijos
etapų pateikimas – jis remiasi dviem esminiais politi
niais įvykiais – Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mu 1990 m. ir Lietuvos integracija į Europos Sąjungą
bei NATO 2004 m. Tai sporadiškai paliečia keletą su
atminties politika susijusių diskusijų vėlesniais metais
(2008–2010), tačiau ties tuo ir užsibaigia, be paaiški
nimo nubraukdamas Holokausto memorializacijos po
litiką po 2010 m. Taip sukuriamas klaidingas įspūdis,
kad ištisą dešimtmetį, iki pat šiandienos Lietuvoje Ho
lokausto atminties politika yra užstrigusi ir nekinta
tame trečiajame oficialiajame ar parodomajame Lietu
vos stojimo į ES ir NATO etape.
Individualios Holokausto atminties iniciatyvos, su
silaukiančios tiek visuomeninio, tiek valstybinio palai
kymo, karštakošiškos viešojo diskurso diskusijos Holo
kausto Lietuvoje istorijos klausimais ir didesnės dalies
Lietuvos piliečių ne žydų įsitraukimas į šiuos Holo
kausto memorializacijos procesus leidžia preziumuo
ti, kad Holokausto memorializacija Lietuvoje pamažu
pereina į kitą – individualių iniciatyvų ir asmeninio
santykio su šia tragedija formavimosi tarp įvairių Lie
tuvos visuomenės grupių – etapą. Tas santykis nebūti
nai pozityvus, tačiau savo individualumu ir asmenine
refleksija esmingai skiriasi nuo Lietuvoje pirmaisiais
dešimtmečiais valstybinės politikos (ar jos nebuvimo)
formuotos Holokausto atminties ir iš viršaus primeta
mų to formavimo praktikų.
Labiausiai šioje studijoje intriguoja ir naujų įžvalgų
žada (ir duoda) vizualinio Holokausto istorijos atvaiz
davimo analizė. Tyrėja žvelgia į vizualinius Holokaus
to istorijos vaizdinius kaip į laisvesnę, mažiau cenzūros
gavusią galimybę perteikti istorinę realybę ir iš jų ban
do konstruoti atskirus šios tragedijos Lietuvoje pasako
jimus bei parodyti, kaip jie yra įdarbinami ir funkcio
nuoja Lietuvos visuomenėje po 1990 m. Tai, kad šiai
užduočiai pasitelkiama tiek vienalaikė Holokausto fo
tografinių liudijimų (tiek aukų, tiek budelių kamero
mis fiksuotų) medžiaga, tiek poholokaustiniai doku
mentiniai video siužetai, yra ir privalumas (nes įdomu
ir vertinga pamatyti tą vizualinį pristatymo įvairia
pusiškumą), ir trūkumas (nes tai aiškiai, kaip ir pati
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Malinauskaitė identifikuoja, skirtingomis sąlygomis ir
su skirtinga motyvacija atsiradę vaizdiniai). Vis dėlto
reikšmingiausia, kaip tekste pavyksta atskleisti Holo
kausto atminties perdavimo per šiuos vizualinius isto
rinius šaltinius betarpiškumą, išeinantį už Holokausto
istorijos Lietuvoje ribų. Kartu šis tyrimas parodo Holo
kausto atminties kaip bendraeuropinės atminties svar
bą akcentuodamas, kad Lietuvos Holokausto atmintis
nėra „vieniša“ ir jos perdavimo ar įtvirtinimo prakti
koms itin reikšmingos tiek bendraeuropinės, tiek pa
saulinės iniciatyvos.
Papildomo apmąstymo reikalauja Malinauskaitės ty
rime keliskart atkartojamas teiginys, kad po 1990 m.
Holokausto tema Lietuvoje atsiranda kaip viena iš
konkuruojančių Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje at
minties temų. Verta pabrėžti, kad tai nėra vien knygos
autorės pastebėjimas, jis atliepia Lietuvos atminties
studijų diskursui būdingą poziciją, matyt, perimtą iš
prancūzų filosofo Paulio Ricoeuro pasiūlytos konkuruo
jančių atminčių koncepcijos. Su lietuvių trauminių pa
tirčių sovietinių trėmimų ar partizaninio pasipriešini
mo sovietams metu konkuruojančią Holokausto atmintį
skirtingais aspektais savo darbuose pabrėžia ir kiti Ho
lokausto istorijos ir atminties Lietuvoje tyrėjai (pirmi ir
ryškūs, bet tikrai ne vieninteliai, atmintyje iškylantys
šios koncepcijos taikymo pavyzdžiai – Hektoro Vitkaus,
Dainiaus Noreikos, Šarūnės Sederavičiūtės, Aurelijos
Mykolaitytės tyrimai). Kodėl gi ši konkuruojančių at
minčių samprata gali būti tik sąlyginai taikoma kal
bant apie Holokausto Lietuvoje atmintį? Nes tik pačios
temos supratimo viduje konkuruoja tam tikri siužetai
(ypač dėl lietuvių kolaboravimo su naciais, o žydų – su
sovietais), tačiau pati Holokausto istorija Lietuvoje, kol
yra daugiausia viešojoje erdvėje ir politikoje supranta
ma kaip „kitos“ grupės – žydų, o ne visų Lietuvos pilie
čių istorijos dalis, net neturi galimybės įžengti į tų kitų,
tariamai Lietuvai aktualesnių, Antrojo pasaulinio karo
siužetų konkurencinį lauką.
Nuolat viešajame diskurse pasirodant kritikai, kad
lietuvių tyrėjai nepakankamai plačiajai pasaulio rin
kai pristato savo tyrimus sudėtingomis XX a. istorijos
ir atminties temomis, Gintarės Malinauskaitės anglų
kalba publikuotas tyrimas papildo ne tik Lietuvos at
minties studijas Holokausto tema, bet ir žengia žingsnį
vakarietiškoje aplinkoje, akademiškai konkuruodamas
su publicistiniu vanagaitišku Holokausto Lietuvoje ži
nojimu.
!
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Kota, Laima, Kambarys, iš latvių
kalbos vertė Laura Laurušaitė, Vilnius:
Aukso žuvys, 2020, 359 p., 1000 egz.
Panoraminė perbrendusio socializ
mo ir perestrojkos laikotarpio drobė,
nutapyta su smulkiausiomis detalė
mis ir telpanti miniatiūrinėje, klaus
trofobiškoje erdvėje – Rygos senamies
čio komunaliniame bute. Čia kasdien
prasilenkia vadinamieji „vidutiniai
žmonės“, tipiški ano meto personažai,
atstovaujantys skirtingoms tautinėms
grupėms, socialinėms stovykloms,
meno bohemai, inteligentijai, krimina
liniam užribiui. Jų gyvenimai skęsta
kolektyvinėje rutinoje, nors jie kasdien
priversti demonstruoti atsparumą ir
gebėjimą išlikti, klupdami ir vėl atsi
tiesdami ilgame šio bendro buto ko
ridoriuje, nuolat svajodami apie išsi
laisvinimą – iš skurdžios buities rato,
politinės sistemos gniaužtų ir savo
vidinių demonų. Žodingas, emocinių
išlydžių pilnas ir specifinių žinių apie
namudinių verslų ištakas suteikian
tis pasakojimas turėtų patikti tiems,
kurie su malonumu perskaitė Noros
Ikstenos Motinos pieną. Autorė, lietu
vių skaitytojui pažįstama iš ankstes
ne Muktupavelos pavarde paskelbto
Pievagrybių testamento, tvirtina nau
jajame romane nesiekusi žadinti nos
talgijos, tiesiog atvėrusi kolektyvinės
atminties akivarus: „Mes laiką čiupi
nėjome kaip dramblį. Kiekvienas tar
si užrištomis akimis pasakojom apie
savo užčiuoptą dramblio dalį“ (p. 358).
Toks jusliškai intymus santykis su is
torija ir vertėjos puikiai išreikšti sovie
tinės naujakalbės niuansai sustiprina
autentiškumo įspūdį, leidžia romaną
laikyti daugiabalsiu epochos liudijimu.
Manfredas Žvirgždas
Lietuvos architektai pasakoja apie
sovietmetį = Lithuanian architects
assess the Soviet era: 1992 m. įrašai:
Interviu su Algimantu Nasvyčiu, Vy-
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tautu Edmundu Čekanausku, Vytautu
Brėdikiu, Gediminu Baravyku, paren
gė John V. Maciuika, Marija Drėmaitė,
Vilnius: Lapas, 2020, 256 p., 500 egz.
Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai
auga susidomėjimas socmodernizmo
architektūra. Neatsitiktinis tad ir šios
knygos dvikalbis leidimas, kurioje –
tris dešimtmečius stalčiuje pragulėję,
dabar profesoriaus, o tada – pirmo kur
so doktoranto, tiriančio masinę statybą,
Jono V. Mačiuikos 1992 m. atlikti in
terviu su LSSR architektūros titanais.
Tiesa, į akis krenta tai, kad angliškas
ir lietuviškas tekstas vietomis skiriasi,
netgi paskirais sakiniais ar pastraipo
mis – tegul ir nereikšmingomis. Šalia
šmaikščių pasakojimų apie į Maskvą
vežamus ,,gėrimų“ pilnus čemodanus
ar kolchozinio baroko aušrą, daug dė
mesio skiriama garsiausiems sovietme
čio urbanistikos projektams, ypač Laz
dynams. Užkabinamas ir architektų
savimonės, jų kūrybos įtakų, taip pat
LSSR ir Sąjunginės valdžios santykio
klausimas. Visus pokalbius įkonteksti
na ir įvertina puikus Marijos Drėmai
tės įvadas ir asmeniškas, iš Amerikos
lietuvio perspektyvos žvelgiantis, Jono
V. Mačiuikos tekstas. Knyga kiek
specifinė, bet, manding, įdomi kiek
vienam besidominčiam sovietmečiu.
Nojus Kiznis
Lispector, Clarice, Arti laukinės
širdies, iš portugalų kalbos vertė Aud
rius Musteikis, Vilnius: Baltos lankos
2020, 206 p., 2500 egz.
Tai – garsios žydų kilmės brazilų ra
šytojos, gimusios Vakarų Ukrainoje,
knyga, išleista paminėti šimtosioms
autorės gimimo metinėms; pirmas
jos vertimas į lietuvių kalbą. Clarice
Lispector – tarsi Lotynų Amerikos Vir
ginia Woolf, o Arti laukinės širdies – jos
debiutinis kūrinys, Brazilijoje pasiro
dęs 1943 m. Savito stiliaus, ypatingos

pasakojimo manieros romanas, kuria
me iš realistinio siužetinio pasakojimo
plotmės vis pereinama į introspekty
vaus pasakojimo plotmę. Beveik poe
tinės kalbos lygmenį pasiekia per visą
romaną dominuojantis pasakotojos
bandymas fiksuoti tai, kaip jos viduje
randasi jausmų ir minčių užuomazgos,
impresionistiniai pajautimai ir pa
mąstymai. Žvilgsnis į žmogaus esybės
gelmes įgauna kone ezoterinės kalbos
išraišką, pasakojant apie jauną mergi
na Žoaną, jos vaikystę, santuokinį gy
venimą, atvedusį į skyrybas, ir romano
pabaigoje leidžiantis kelionėn kitokio
gyvenimo ir kitokios savęs link.
Dalia Zabielaitė
Myśliwski, Wiesław, Adatos ąsa,
iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila,
(ser. Šiuolaikinis Europos romanas),
Vilnius: Mintis, 2020, 370 p., 800 egz.
Koks jausmas sutikti save senatvėje
ar išvysti vėl jauną? O mirti sau ant
rankų? Adatos ąsa – tai mistinis porta
las iki šių dienų išlikusiuose Sandomie
ro gynybinės sienos vartuose – ankš
tas, aukštas praėjimas, siaurėjantis
apačioje ir praplatėjantis viršuje. Tai
romano įvykių epicentras, kuriame
prasilenkiama, ilgimasi, mirštama ir
teisiama. Pagrindinis herojus – Vi
duramžių istorijos profesorius, kurio
gyvenimo liniją rekonstruojame iš jo
persipynusių prisiminimų, obsesinio
mylimosios laukimo – taip ir nesužino
dami nei jo, nei jos vardo ar pavardės.
Kartkartėmis net sunku pasakyti, ar
veiksmas vyksta prieš Antrąjį pasau
linį karą, ar po jo, asmenybės ir įvykiai
įgauna istorinius bruožus, bet taip ir
lieka neįvardyti. Todėl pasakojimas ir
universalus, ir labai lenkiškas – apie
karo traumas, kolektyvinę atmintį, jų
sukeltą kažin kokią laiko kilpą, Holo
kaustą ir kaltę. Įspūdis geras. Skaity
dama tai labiau įsitraukdavau, tai im
davau nuobodžiauti, tačiau suskubusi
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netrukus imdavau jausti kažką prara
dusi. Romanas nelengvas, tačiau pa
baiga verta dėmesio ir kelionės iki jos.
Eleonora Buožytė
Pascal, Blaise, Mintys, iš prancūzų
kalbos vertė Anicetas Tamošaitis SJ ir
Jūratė Žalgaitė-Kaya, Vilnius: Hubris,
2020, 488 p., 750 egz.
Anotuoti ar pristatyti Pascalį ar jo
„filosofinę sistemą“ yra iš esmės neį
manoma. Šis genialus mokslininkas,
matematikas ir mąstytojas paliko
pluoštą įvairaus ilgio, stiliaus ir tema
tikos įžvalgų bei samprotavimų. Visgi
jis yra vienas svarbių ir ryškių filosofų
moderniojoje epochoje ir reikšminga
atsvara švariam, sulaižytam kartezi
niam racionalizmui. Pascalis visada
aštrus, įžvalgus, nors reiškiniais ar
idėjomis operuoja be specialios termi
nologijos. Savo mintį jis imasi užrašyti
tarsi „nuo vidurio“, bet skaitydamas
jį visuomet atrasi kažką naujo, reikš
mingai atliepiančio kiekvieno skaitan
čio mintis ar patirtį, tarsi savo trumpo
mis frazėmis kaip adata jis pataikytų
į nervą. Čia rasime minčių ir sampro
tavimų apie viską: Dievą ir tikėjimą,
gyvenimą, kasdienybę, išmintį, meilę,
filosofiją ir jos kritiką. Kaip pats auto
rius byloja 51 fragmente: „Skeptikas
iš užsispyrimo“. Svarbu, kad tai nėra
tik 1997 m. Aidų leidimo perpublikavi
mas. Mintys papildytos XIV skyriumi
„Poleminiai fragmentai“, kurį išvertė
Jūratė Žalgaitė-Kaya. Naują leidimą
taip pat palydi informatyvus ir kon
centruotas Nijolės Keršytės straips
nis, tiksliau – atnaujinta ir papildyta
1997 m. straipsnio versija.
Laurynas Peluritis
Samarakis, Antonis, Klaida, iš
graikų kalbos vertė Diana Bučiūtė,
Vilnius: Sofoklis 2020, 191 p., 1500 egz.
Išties įdomus atradimas – iki šiol į
lietuvių kalbą dar neverstas (išskyrus
Elžbietos Banytės išverstą apsakymą
„Idėjų biuras“ Literatūroje ir mene
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2018 m.) graikų rašytojas Antonis Sa
marakis (1919–2003) ir vienas geriau
sių jo romanų, parašytas 1965 m. Tai
nedidelė, nuo pirmo puslapio įtrau
kianti knyga, gerai parašytas politinis
romanas su trilerio, dramos ir švelnios
satyros elementais. Alegorija apie ne
ribotų galių totalitarinę valstybę ir jos
saugumo tarnybos rafinuotą veikimo
mechanizmą, kuris su visu savo ne
žmonišku įtarumu pasimato tada, kai
vieną jaunuolį, nelojalų režimui, ka
vinėje suima slaptieji režimo agentai.
Savitu siužeto kūrimo būdu rašytojas
iki pat romano pabaigos meistriškai
išgauna sukrečiančias intrigos deta
les. Jas susiedamas su psichologiniais
motyvais Samarakis parodo, kaip ma
nipuliuodami apsimestiniu žmogišku
gerumu, saugumo agentai bando pri
versti jaunuolį prisipažinti – ir kaip
totalitarizmas ir žmogiškumas yra
nesuderinami dalykai.
Dalia Zabielaitė
Simutytė, Lina, Miesto šventė,
Kaunas: Kauko laiptai, 2020, 174 p.,
600 egz.
Debiutinėje knygoje autorė sukuria
literatūrinį portretą – Mažeikių kar
tos, kuriai postsovietinėje nykumoje
langu į Vakarus turėjo tapti televizija,
žurnalai, jų brukami simboliai apie
linksmą ir nerūpestingą pasaulį. Nors
žadėtos Mažeikių šventės knygoje ne
tiek ir daug, sapniški ir prisiminimų
kupini tekstai nukelia į 2000-uosius –
laikus, kai Lietuvos miestų šventėse
skambėdavo Gigi D’Agostino I’ll Fly
With You arba L’Amour Toujours. Ap
sakymuose galybė laikmečio kodų –
prekių ženklų, reklamų, pavadinimų,
kurie anuomet bylojo apie už Mažeikių
esantį kitokį pasaulį, kurio lauki kaip
to giminaičio iš užsienio, su lagami
nu nematytų dalykų. Vaizdinguose ir
meistriškai nugludintuose sakiniuose
pilna neišsipildančio laukimo, asme
ninių tragedijų, kuriomis provincijoje
gyveno ES karta. Trylikoje šios kny
gos tekstų – skirtingi, sudėtingi jaunų

veikėjų psichologiniai pasauliai. Tai
pasakojimai, vykstantys monotoniš
koje provincijos kasdienybėje, kurią
papildydavo nuolat įjungta televizija
ir per ją brukami populiariosios kul
tūros kodai; pasakojimai apie kartą ir
jos psichologines problemas, kurioms
lyg ir neturėjo būti pagrindo.
Tomas Vaitelė
Vytauto Didžiojo mirties 500 metų
sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–
1930, spaudai paruošė H. Serafinas,
Vilnius: Obuolys, 2020, 477 p., 2000 egz.
Jeigu šėtonas turėtų savo leidyklą
žemėje, tai neabejotinai būtų Obuolys.
Nemeilė knygoms, panieka patikliems
knygų dovanotojams ir skaitytojams
bei godumas pinigams. Pastaruoju
metu ši leidykla surado lengvesnį būdą
išvengti autorinių honorarų ar leidy
binių teisių kaštų – intelektualinės
nuosavybės teisėmis nebesaugomas
turinys. Jie jau išmelžė Adolfą Šapoką,
dabar atėjo laikas Vytautui ir likusiai
tarpukario Lietuvai. Knygos reklamo
je internete skelbiama, kad originalus
leidimas kainuoja net 1000 eurų. Bet
tai ne originalas. Tai labai neskonin
gai apipavidalintas fotografuotinis
leidimas su egzemplioriaus numeriu
tiraže ir (o varge!) galimybe įspausti
savo ar kito nelaimingo žmogaus, ku
ris šią bibliokatastrofą gaus į rankas
dovanų, vardą aukso raidėmis. Realus
knygos turinys: proginis tarpukario
fotoalbumas. Užtat kaina perkant in
ternetu „tik“ 189 eurai. Ne! Dabar „tik“
129 eurai! Šitam didelio tiražo šlamš
tui dar net autentiškumo sertifikatą
duoda ir egzemplioriaus numerį tiraže
pažymi ant viršelio. Po 1933 m. leidi
mo tituliniu puslapiu aiškiai parašyta:
„PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA“,
bet negi jiems yra kas švento? Kyla
įtarimas, kad būtent dėl šio Obuolio
Adomas ir Ieva buvo išvaryti iš rojaus,
o žmonija pasmerkta dantų griežimui ir
skausmui toli nuo Viešpaties malonės.
Skirmantas Laurinaitis
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Užsklanda

Pomponai
Benjaminas Krokas

Piešimo studija „Jorikas“
Danijos princas Hamletas po sužeidi
mo dvikovoje ilgai gydėsi, o kai galuti
nai pasveiko, tai iš skrynios išsitraukė
pageltusią Joriko kaukolę, padėjo ją ant
postamento ir nusprendė įkurti akade
minio stiliaus portretų piešimo studiją.
Kopenhagoje tupinčios Undinėlės
skulptūra – tai jo mokyklos sekėjo
darbas.
Apium graveolens
Wolfgangas Amadeusas Mozartas
labai mėgo itališką virtuvę. Šita vir
tuvė didįjį kompozitorių ir pražudė.
Kartą jo žmona Konstancija nutarė va
karienei paruošti salierų. Išmirkė juos
obuolių acte ir paliko garuoti ant stalo.
Tuo metu su batuta rankoje į virtuvę
įsliūkino Mozartas. Kadangi jis garsė
jo savo ekstravagancija, tai išvydęs ant
stalo gulinčias tas žalias batutas, nuta
rė jas vienu ypu suvalgyti. Apsivalgęs
salierais, jis iškart atgulė. Mirdamas
Mozartas dar spėjo ištarti: „Salieras“.
Ir nuo to laiko visi ėmė manyti, kad
dėl genijaus mirties kaltas Antonio
Salieri.
Violončelės sūnus
1895 m. žiemą Vincas Kudirka at
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vyko pasigydyti į Sevastopolį. Rytais
jis pajūriu vaikštinėjo, dienomis By
roną vertė, o vakarais, atsisėdęs prie
židinio, violončele pagrodavo. Jo mu
zikavimo labai mėgo klausytis kaimy
nystėje atostogavęs penkiametis Jaša,
atvykęs su tėvais iš Maskvos. Jašą tie
siog užbūrė daili violončelės forma ir
keturios stygos, kuriomis keistas suly
sęs lietuvis išgaudavo nuostabiausius
garsus, dažnai juos paįvairindamas
skambiu kosuliu. Kai Jaša suaugo,
jis išsimokslino, tapo naftos gręži
nių inžinieriumi ir išvažiavo į Baku.
1927 m. ten jam gimė sūnus. Jo vardas
buvo Mstislavas, o pavardė – Rostropovičius.
Kryptologija
1915 m. Fribūre susitiko iš Ameri
kos atvykęs Kazys Pakštas ir iš Sa
markando atkeliavęs Stasys
Šalkauskis. Pakštas atrodė
kaip Amerikos kaubojus,
o Šalkauskis – kaip kulti
vuotas mistikas. Jiedu ap
sigyveno viename pensiono
kambaryje ir visą laiką leido
idėjiniuose ginčuose. Tačiau
labiausiai jie nesutardavo
išėję laukan. Mat Šalkaus
kis vaikštinėjo tik viena
kryptimi – iš rytų į vakarus

ir atgal, o Pakštas kas kartą eidavo
nematomos jūros link.
Giesmė apie stumbrą
Kai po ilgos medžioklės Druskinin
kų miškuose pirmasis sekretorius
draugas Antanas Sniečkus apsirgo
ir pajuto gyvenimo galą artėjant, tai
nutarė jis paskutinę išpažintį atlikti.
Nusprendė tai padaryti iškilmingai,
Trakų pilies menėje, tiesiai kunigui
ateistui Jonui Ragauskui į ausį. Tik
nežinojo sekretorius, kad Ragauskas
jau septyneri metai kaip miręs. Tai
nutarė Sniečkaus dvariškiai draugą
Lionginą Šepetį pakviesti ir kunigu
perrengti manydami, kad tas iš visų
partiečių arčiausiai sakralinio meno.
Puolė jo ieškoti, bet Šepetys tuo metu
Ispanijoje ilsėjosi, medžiagą Modernizmo metmenims rinko.
Taip ir mirė draugas
Sniečkus nieko neišpažinęs,
viena ranka medžiotojo bilie
tą Nr. 1 prie širdies spausda
mas, kita – tauro ragą laiky
damas.
– Aš visą gyvenimą bu
vau Matas. Kaip koks evan
gelistas, – dar spėjo prieš
mirtį pasakyti draugas
Sniečkus.
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pren u m erata
2021 m e ta m s !
Mieli skaitytojai, dėkojame už Jūsų palaikymą ir ištikimybę mūsų žurnalui.
Su Jūsų pagalba tikimės toliau tobulėti ir džiuginti Jus puikiais tekstais, įdomiomis
mintimis ir visokeriopai kokybišku žurnalo turiniu.
Norėtume, kad mūsų draugystė tęstųsi toliau, todėl nuolankiai primename apie
„Naujojo Židinio-Aidų“ prenumeratą 2021 metams.
Mums taip pat labai reikalinga Jūsų pagalba ir parama. Padėti mums galite pirkdami
prenumeratas bičiuliams, savo buvusiai ar bet kuriai kitai Lietuvos mokyklai. Žurnalą
taip pat galima paremti aukomis.
Prenumeratą galite įsigyti Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose. Taip pat elektroniniais adresais: http://www.prenumeruok.lt/ ir https://nzidinys.lt/prenumerata/. Pastaruoju elektroniniu adresu galima užsisakyti prenumeratą ir ne Lietuvoje.
mūsų rekvizitai:

Viešoji Įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS – AIDAI“
Įmonės kodas 124626686
PVM mok. kodas LT246266811
A/S LT60 7044 0600 0131 0361
AB SEB BANKAS, kodas 70440
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
SWIFT kodas CBVILT2X

Dėkojame Jums!

INDEKSAS 5063

KAINA 3,00 €

PILIES G. 8, LT-01403 VILNIUS
LIETUVA / LITHUANIA, EUROPE

www.nzidinys.lt
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